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Eğitim insanın bireysel, çevresel ve sosyal yönlerden başarıya ulaşmasında;
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Okuldaki değişimin ve gelişiminin en önemli öğelerinden biri de okul
yönetimi başka bir deyişle müdür ve yardımcılarıdır. Okul yönetiminin görevi,
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sistemine ve eğitim yönetimi alanına katkı sağlamak amaçlanmıştır
Çalışma öncesinde, üzerinde çalışmak istenilen konunun sınırlarını belirleyen,
araştırma sırasında her türlü desteği sağlayan, eleştiri ve önerileri ile bana yol
gösteren, sabır gösteren, zaman ayıran çok değerli hocam ve danışmanım Doç. Dr.
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ÖZET

KKTC DEVLET İLKOKULLARINDA

YÖNETİCİLERİN

KULLANDIKLARI OKUL GELİŞİM YAKLAŞIMLARININ;
YÖNETİCİLER, öGRETMENLER

VE VELİLERE GÖRE

DEGERLENDİRİLMESİ

NURİ, Elçin
Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökmen DAÖLI
Haziran 2013
Bu tezin temel amacı; KKTC Devlet ilkokullarında

Yöneticilerin,

Kullandıkları Okul Gelişim Yaklaşımlarının; Yöneticiler, Öğretmenler ve Velilerin
görüşleri doğrultusunda farklı boyutlarını ele almaktır.
Araştırmada hem nicel hem de nitel veriler toplanmış ve araştırma deseni
"içerik analizi" ve "genel tarama modeli" olarak belirlenmiştir, Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden

görüşme tekniği kullanılmıştır,

Çalışma grubunu

belirlemek için, olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden, seçkisiz örnekleme
yöntemine başvurulmuştur. Araştırmaya 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 veli olmak
üzere toplam 57 katılımcı dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında uygulanan
görüşme formunda okul gelişimini etkileyen etkenler dikkate alınarak görüşme
soruları hazırlanmıştır. Yönetici, öğretmen ve velilere aynı sorular yöneltilmiştir.
Katılımcıların tümüyle araştırmacı bizzat görüşmüş ve mülakat yoluyla sorulara
cevaplar alınmıştır.
Araştırmanın bulguları aşağıda özetlenmiştir:
Katılımcı grubun içerisinde bayan katılımcıların sayısı daha fazladır. En çok
katılımcının olduğu yaş grubu 41-45 yaş aralığıdır. Yönetici ve öğretmenler
açısından, hizmet yılı en fazla olan katılımcı grubu, 21 yıl ve üstü; bulundukları
okulda hizmet süreleri en fazla olan katılımcı grubu 11-15 yıldır. Veliler açısından;
bulundukları okulda veli oIma süreleri en fazla olan katılımcı grubu 1 -3 yıldır.
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Katılımcılar, görüşme sorularında belirtilen yöneticilerin kullandıkları okul

gelişim yaklaşımları konusunda;

eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak

öğrencilerin performanslarının sık sık değerlendirildiği; yöneticilerin öğretmenlerle
ve velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsediği düşüncelerini

yüksek oranlarda belirtmişlerdir. Katılımcıların yöneticilerin kullandıkları okul
gelişim yaklaşımlarında; en az yapıldığım ifade ettikleri ise, okulun eğitim ve
öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olmadığı; okulda okul
yöneticif yöneticilerin, öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenlemediği
şeklindedir. Veliler, araştırmanın kapsamı içerisinde yer alan, yöneticilerin
kullandıkları okul gelişim yaklaşımları ile ilgili en yüksek oranda bilgi sahibi
olmayan katılımcı grubunu oluşturmaktadır.
Katılımcıların çoğunluğuna göre, yöneticilerin kullandıkları okul gelişim

yaklaşımları konusunda; okulun vizyonu olduğu, öğrencilerin bireysel eğitimine
önem

verildiği,

öğrencilerin

performanslarının

sık

sık

değerlendirildiği,

öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle ve yakın çevreyle olumlu örgüt iklimi ve
kültürü oluşturma çalışmalarının önemsendiği, öğretmenlerin hizmet içi eğitim
almalarının desteklendiği, öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmaların
düzenlendiği görülmektedir.
Katılımcıların çoğunluğuna göre, yöneticilerin kullandıkları okul gelişim

yaklaşımları konusunda; okulun eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
kütüphanesinin olmadığı, okulda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çalışmaların
düzenlenmediği görülmektedir.
Katılımcıların çoğunluğuna göre, yöneticilerin kullandıkları okul gelişim

yaklaşımları konusunda; tüm katılımcılara göre yüzdeliklerin farklılık gösterip,
yüksek yüzdelikle olmasa da, okulda yeni projelerin üretildiği, okulda dramaya
dayalı eğitsel çalışmaların yapıldığı, okulda velilere ihtiyaçları olan farkındalıkların
düzenlendiği görülmektedir.
Yöneticilerin okul gelişim

yaklaşımları

konusunda;

eğitim

öğretim

çalışmaları açısından uygun bina ve bahçenin olup olmadığı, mezun olan öğrencilerle
ilgili geri bildirimin alınıp alınmadığı, okulda olumlu örgüt iklimi ve kültürü
oluşturma

çalışmalarına

toplumun

diğer

kesimlerinin

katılıp

katılmadığı,

yöneticilerin öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında destek olup
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olmadığı, topluma yönelik eğitici çalışmalar organize edilip edilmediği

konularında

yönetici, öğretmen ve velilerin yaklaşımlarında farklılıklar gözlenmiştir.
Yöneticilerin kullandıkları okul gelişim yaklaşımları konusunda; genellikle
yönetici ve velilerin fikir birliği içinde oldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: KKTC, eğitim yönetimi, okul yöneticisi, okul gelişimi,
ilköğretim.
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ABSTRACT

EVALUATION OF SCHOOL DEVELOPMENT APPROACHES
BY ADMINISTRATORS AT TRNC STATE PRIMARY
SCHOOLS, ACCORDING TO ADMINISTRATORS,
TEACHERS, AND PARENTS

NURİ, Elçin
Post Graduate Program Managements, Control, Economics, and Planning of
Education Main Branch
Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Gökmen DAÖLI
June 2013

The basic aim of this thesis is to look into the various dimensions of School
Development Approaches used by Administrators in TRNC State Primary Schools,
from the perspectives of Administrators, Teachers, and Parents.
Both qualitative and quantitative data was collected for the study and the
research pattern was set as "content analysis" and "general scanning model".
Interview technique, one of the qualitative research methods, was used in the study.
Random sampling technique of probability based sampling methods was used in
order to establish the study group. A total of 57 participants were included in the
research, of which 17 were administrators, 20 were teachers, and 20 were parents.
Questions were prepared for the interview forms used·in gathering data, taking into
consideration the factors affecting school development. Administrators, teachers,
and parents were asked the same questions. The researcher personally contacted all
of the participants and answers to the questions were obtained through interviews.
The findings of the research are summarized below:
The number of female participants was larger. The largest age group of
participants is 41-45. Among administrators and teachers, the participant group with
the highest years of service has been working for 21 years or more; the participant
group with the longest period of time in the same school have been working for 1 1-
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15 years. As for parents, the participant group has been parents at the same school
for 1 -3 years at the most.
In answering
development

questions

approaches

in the interview

form, concerning

used by administrators,

participants

the school

stated in a high

percentage that; student performances in relation to education and training services
are often evaluated; administrators pay attention to creating a positive organizational
climate and culture with teachers and parents.
approaches used by administrators,

participants

Among the school development
stated that the least implemented

areas of school development were lack of a library meeting the educational and
training needs of the school, and not organizing in-service training for professional
development of teachers. Parents form the largest group of participants who have the
least amount of knowledge about the school development approaches implemented
by administrators.
It is observed that, according to the majority of participants, in relation to
school development approaches by administrators, the school has a vision, individual
training of students is given importance, student performances are often evaluated,
the works to create a positive organizational

climate and culture with teachers,

students, parents, and close environment are given importance, in-service training of
teachers is encouraged, and activities are designed for the awareness of students that
they need.
According

to the majority

of participants,

in relation

to the school

development approaches implemented by administrators, there is no library to meet
the educational and training needs of the school, and activities for the professional
development of teachers are not designed.
According

to the majority

of participants,

in relation

to the school

development approaches implemented by administrators - although the percentages
show variety and not in the highest percentage - it can be seen that new projects are
produced at school, educational

activities are carried out based on drama, and

awareness created for parents that they need.
As for having a building and yard suitable for educational and training works,
getting feedback from graduates, other sections of the society joining the works in
creating a positive organizational climate and culture at school, the administrators
supporting teachers in creativity and innovativeness,

vu

organizing training activities

aimed at the society, differences were observed in the approaches of administrators,
teachers, and parents.
In general, it can be seen that administrators and parents are in accordance
with the school development approaches used by administrators.

Key

Words:

TRNC, education management, school administrator, school

development, primary education.
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Veliler ve Çevre için, Eğitici, Geliştirici ve Bilgi Verici Çalıştırmalar Oluşturmada"
kullandıkları yaklaşımlar ve bu yaklaşımların yönetici, öğretmen ve veliler tarafından
değerlendirilmesi

esas alınmış ve konunun aydınlatılması

amacıyla bu çalışma

yapılmıştır.
Çalışmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eğitim sistemine ve eğitim
yönetimi alanına katkı sağlayacağı düşünüldüğünden çalışma, önemli görülmektedir.

1.2. Çalışmanın Amacı

Bu

çalışmanın

amacı,

KKTC

devlet

ilkokullarında;

yöneticilerin,

kullandıkları okul gelişim yaklaşımlarının; yöneticiler, öğretmenler ve velilere göre
değerlendirilmesi ile farklı boyutlarını ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda KKTC
sınırları içerisinde görev yapan ilkokul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin
kendi okullarında; yöneticilerinin, kullandıkları okul gelişim yaklaşımları ile ilgili
görüşlerine ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

A- Okul Yöneticileriniz; okul gelişimi ile ilgili olarak; Eğitim ve Öğretime
ilişkin okulunuzda neler yapıyorlar? Açıklar mısınız?
1) Okulunuzun, Eğitim ve Öğretime ilişkin hedeflerinin belirlenmesi adına,

oluşturulmuş bir vizyonu (ulaşılmak istenilen hedef) var mıdır?
Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
2) Okulda eğitim ve Öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler

üretilip, çalışmalar yapılıyor mu? Açıklar mısınız?
3) a) Okul binanız ve
b) okul bahçeniz Eğitim ve Öğretim çalışmaları açısından uygun bir
yapıda mıdır? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
4) Okulunuzun Eğitim ve Öğretim İhtiyaçlarına cevap verebilecek bir

kütüphanesi var mı? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
5) Okulunuzda Eğitim ve Öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel

eğitimine önem veriliyor mu? Bu konuda Okul Yöneticileriniz, neler
yapıyorlar? Açıklar mısınız?
6) Okulunuzda Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile ilgili olarak,

öğrencilerinizin performansları sık sık değerlendiriliyor mu? Bu konuda
Okul Yöneticileriniz, neler yapıyorlar?
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Açıklar mısınız?

7) Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okulunuzdan mezun olan
öğrencilerle ilgili geri bildirim alıyor musunuz? Alınıyorsa bu konuda
hangi çalışmalar yapılıyor? Açıklar mısınız?
8) Okulunuzda Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, Dramaya

dayalı eğitsel çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa neler yapılıyor?
Açıklar mısınız?

B) Okul gelişimi ile ilgili olarak, okulunuzda olumlu örgüt iklimi ve kültürü
yaratmak Okul Yöneticileriniz için önemli mi? Önemliyse bu konu için
neler yapıyorlar? Açıklar mısınız?

9) Okulunuzda; Okul Yöneticileriniz öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi

(insan ilişkileri) ve kültürü (etkinlikler, kutlamalar, törenler, simgeler vb.)
çalışmalarını önemsiyor mu? Öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve
kültürü yaratmak adına neler yapıyorlar?
10) Okulunuzda; Okul Yöneticileriniz Öğrencilerinizle olumlu örgüt iklimi ve

kültürü çalışmalarını önemsiyor mu? Öğrencilerinizle olumlu örgüt iklimi
ve kültürü yaratmak adına neler yapıyorlar?
11) Okulunuzda; Okul Yöneticileriniz velilerinizle olumlu örgüt iklimi ve

kültürü çalışmalarını önemsiyor mu? Velilerinizle olumlu örgüt iklimi ve
kültürü yaratmak adına neler yapıyorlar?
12) Okulunuzda; Okul Yöneticileriniz yakın çevrenizle (kurum, kuruluş,

insan kaynakları, civar köyler vb.) olumlu örgüt iklimi ve kültürü
çalışmalarını önemsiyor mu? Yakın çevrenizle olumlu örgüt iklimi ve
.kültürü yaratmak adına neler yapıyorlar?
13) Okulunuzda; Okul Yöneticileriniz olumlu örgüt ve kültürü oluşturma

çalışmaları adına toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler)
katıyorlar mı? Açıklar mısınız?
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C) Okul

gelişimi

ile

ilgili

olarak,

Okul

Yöneticileriniz

öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çevre için;

okulunuzda

eğitici, geliştirici ve bilgi

verici çalışmalar yapıyorlar mı?

14) Okulunuzda Okul Yöneticileriniz öğretmenlerin mesleki gelişimi için
çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?
15) Okul Yöneticiniz/ Yöneticileriniz öğretmenlerin hizmet içi eğitim
almalarını destekliyor mu? Destekliyorsa okulunuzda bu konu için neler
yapıyor? I yapıyorlar?
16) Okul Yöneticileriniz öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında
gelişmeleri için destek oluyor mu? Destek oluyorsa bu konuda neler
yapıyorlar?
17) Okulunuzda Okul Yöneticileriniz öğrencilerinize ihtiyaçları olan
farkındalıklar için( KGS, Sağlık, Kişisel Gelişim vs ) çalışmalar düzenler
mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler? Açıklar mısınız?
18) Okulunuzda Okul Yöneticileriniz velilerinize ihtiyaçları olan
farkındalıklar için( Aile İlişkileri, Çocuk Eğitimi vs ) çalışmalar düzenler
mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler? Açıklar mısınız?
19) Okulunuzda Okul Yöneticileriniz topluma yönelik ( yakın ve uzak çevre)
eğitici çalışmalar ( İletişim, Bilgi Teknolojileri, Sağlık vs. ) organize etti
mi? Organize ettiyse neler organize etti? I ettiler? Açıklar mısınız?
20) Okul gelişlimi ve yöneticilerin yaklaşımı ile ilgili olarak başka neler
söylemek istersiniz?

Bu

çalışma

sonuçlarının,

literatüre

ve

eğitim

yönetimi

alanındaki

uygulayıcılara yardımcı olacağı düşünülmüştür. Daha önce çalışılmamış bir konuda
araştırma yürütülerek

KKTC eğitim sistemine ve eğitim yönetimi alanına katkı

sağlamak amaçlanmıştır.
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_,. Çalışmanın Önemi

Eğitim

önemli

bir

süreçtir.

Eğitim

sisteminin

temelini

okullar

...şturmaktadır. Eğitim yönetiminde değişimin, gelişmenin merkezinde okul
örülmektedir. Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında okul yöneticileri
_ ..::unmaktadır.Okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve davranışları; başta öğrenci ve
- ~etmenler olmak üzere çalışanlar ve öğrenci velileri üzerinde etkili olmaktadır.
-öneticisinin önemi, konumunun önemini de ön plana çıkarmaktadır. Okul
- eticisinin konumu; öğretimin ve değişimin, gelişimin lideri olarak oldukça
- emlidir.
KKTC'de; beş farklı ilçede, beş farklı merkez ilkokulunda, yöneticilerin
kullarının gelişimine ilişkin kullandıkları yaklaşımların belirlenmesi ile ilgili
çaıışmanın yapılmış olması; genele ulaşılabilmesi, benzer ve farklı yaklaşımların
görülmesi açısından, önemli olduğu düşünülmektedir.
Yöneticilerin okullarının gelişimine ilişkin kullandıkları yaklaşımlara;
yönetici, öğretmen ve velilerin görüşleri doğrultusunda farklı boyutlarını ele almanın
da okul gelişimi açısından yönetici, öğretmen ve velilerin beklentilerinin
elirlenmesi, destekledikleri ve desteklemedikleri çalışmaların belirlenmesi açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca yöneticilerin okullarının gelişimine ilişkin kullandıkları yaklaşımlara;
yönetici, öğretmen ve veli yaklaşımının bir arada görülmesinin de yaklaşımların
algılanmasında, bütünlük ve farklılıkların ortaya çıkması açısından da önemli olduğu
düşünülmektedir.
Bu araştırmanın

sonuçları, okul yönetici, öğretmenler ve velilerin

görüşlerinin; yöneticilerin kullandıkları okul gelişim yaklaşımları konusundaki
mevcut durumu ortaya çıkaracaktır. Araştırmanın sonuçlarının okul gelişimi adına
daha ileri adımların atılabilmesi için kullanılabileceği düşünülmektedir.
Bu çalışma sonuçlarının, literatüre ve eğitim yönetimi alanındaki uygulayıcılara
yardımcı olacağı düşünülmesi, daha önce çalışılmamış bir konuda araştırma
yürütülerek KKTC eğitim sistemine ve eğitim yönetimi alanına katkı sağlaması
amaçlanması açısından, çalışmanın önemli olacağı düşünülmektedir.
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1.4.

Sayıltılar

1) Araştırma için seçilen çalışma grubunun evreni temsil edebilecek nitelik
ve nicelikte olduğu kabul edilmektedir.
2) Araştırmaya katılan yönetici öğretmen ve veliler sorulan soruları samimi
ve içten bir şekilde cevaplandırmıştır.
3) İlgili literatür taraması sonucu elde edilen bilgilerin yeterli olduğu
düşünülmektedir.

1.5.

Sınırlılıklar

1) Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cuınhuriyeti'nde bulunan ilkokullarla
sınırlıdır.
2) Bu araştırma 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde bulunan ilkokullarda görev yapan yönetici, öğretmen ve
bu okul velilerin görüşleri ile sınırlıdır.
3) Araştırma kapsamı içinde elde edilen veriler; hazırlanmış olan görüşme
soruları verileri ve araştırma kapsamında kullanılan tekniklerle sınırlıdır.
4)

Bu araştırma

a) Eğitim ve Öğretimde,
b) Olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmada,
c) Öğretmenler-öğrenciler-veliler ve çevre için; eğitici, geliştirici ve bilgi
verici çalışmaları oluşturmada,
Yöneticilerin, kullandıkları okul gelişim yaklaşımlarının yönetici, öğretmen
ve velilere göre değerlendirilmesi ile sınırlıdır.

1.6. Tanımlar
Metinde sık sık kullanılan, anlamının bilinmesi, okuyucuya 'uygun' bir bakış
kazandıracak nitelikte görülen bazı terimler burada tanımlanmıştır.
Bu çalışmada,
Okul Gelişimi

: Öğretim öğrenme sürecinin değişimi ve okulu daha
etkili kılmak yoluyla, son amaç eğitimsel amaçları
başarmak için içsel koşulların yaratılmasıdır (Balcı,
2007 a)

Bakanlık

: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,
6

Araştırmacı

: Çalışmayı yapan ve uygulayan kişi,

İlköğretim

: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

7-11 yaşları

arasında çocukların devam ettiği eğitim kurumu
türüdür. (meb.net).
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Şekil 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi (Mebnet, 2013).

Okul

:Okul her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı
yer olarak tanımlanmaktadır (TDK).

Yönetici

: İlkokul müdür ve ilkokul müdür yardımcısı

Öğretmen

: İlkokul öğretmeni

Veli

:Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü
davranışından sorumlu kimsedir. (TDK).

anlamında kullanılmıştır.
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1. 7.

Kısaltmalar

Bu çalışmada,
KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin,
T.C.

: Türkiye Cumhuriyeti'nin

MEGSB: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın,
MEB

: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın,

OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün
YÖK

: T.C. Yükseköğretim Kurulu'nun

TDK

: Türk Dil Kurumu'nun

Y

: Yönetici

Ö

: Öğretmen

V

: Veli

E

: Evet

H

: Hayır

B

: Bilmiyorum

s.

:Sayfa

çev.

:Çeviren

vb.

:Ve benzeri

vd.

:ve diğerleri

vs.

:ve saıre

Edt.

:Editör

akt.

:Aktaran

kısaltmasıdır.

••••........
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BÖLÜM II

KURAMSAL ÇERÇEVE İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. DEGİŞİM; YENİLEŞME ve GELİŞME

De Mul ve Korthals'a göre, değişim ve değişim sözcükleri ailesi içinde yer
an "kalkınma", "ilerleme" ve "evrim" gibi terimler çağdaşlığın anahtar sözcükleri
arasındadır. Değişim, farklı biçimlerde olmak üzere yenileşme (innovation), gelişme
(development), iyileşme (reform), evrim (evolution), devrim (revolution), yeniden
yapılanma (restructuring) gibi bazı kavramlarla yakın anlamlarda tanımlanmaktadır
(Akt. Altrichter, 2000: 1).

2.2. BİLGİ TOPLUMU ve SÜREKLİ DEGİŞİM
Bilgi toplumunun temelini oluşturan Üretim Paradigması; bilginin tabanını
değiştirmiş eğitimli insan ile öğrenme, öğretme anlayışını da farklılaştırmıştır (Özden,
2005). 21.yüzyılın eğitimi, içinde sonsuz bir potansiyeli barındırmaktadır. Eğitimin,
gücünü gösterdiği; kalıplaşmanın değil, yaratıcılığın, zenginleştirmenin hakim olduğu
ve eğitimin daima kendisini hissettirdiği bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır
(Çağlar, 2004).
21. Yüzyılın yenilikleri ile birlikte eğitimde; hızlı çoğalan bilgi karşısında
bireyden beklenen, bütün bilgileri bilmek yerine seçici davranıp, ihtiyacı olan bilgiyi
nereden bulabileceğini bilen, kısaca öğrenmeyi öğrenebilen kişi olmasıdır (Balay,
2004 ). Bireyden; siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik açıdan yeterli donanıma sahip
olması beklenmektedir (Özdemir, 2000). Drucker (1994), eğitimli insanı; "Eğitim
ekonomiyi ateşler. Topluma biçim verir. Ama bunları 'ürün'ü yani eğitimli insan
yoluyla yapar. Eğitimli bir insan, hem bir hayat sürmek, hem de hayatını kazanmak
için gerekli donanıma sahip kişidir. Bilgi toplumunda merkez olan kişidir. Eğitimli
insan doğrudan toplumun simgesidir, toplumun performans kapasitesini tanımlayandır.
Aynı zamanda toplumun değerlerini inançlarını, taahhütlerini temsil edendir" diye
tanımlamaktadır.
Hızla gelişen teknoloji, bilgiye olan ihtiyacı öne çıkartmıştır. Sadece bilgiyi
elde etmek değil, doğru bilginin, uygun zamanda güncel ve bir bütünlük içinde ifade
9

ıesi beklenmektedir.
olunabilecek

Aynı zamanda bireyler, işletmeler ve devletler açısından

en önemli staratejik

kaynağın

bilgi olduğu artık rahatlıkla

--~ebilir (Tecim, Gökşen, 2009).
Bugün bir örgütün en önemli gücü; bilgiyi harekete geçirip kullanabilme
iyetidir (Yeniçeri & İnce, 2005). Bilginin yönetiminde; doğru bilginin, doğru

r.ımaoda, doğru insanlara ulaştırılıp, örgütle paylaşılması noktasında, iş gücünün
eştirilmesine ve misyonun gerçekleştirilmesi adına bilinçli bir starateji
srurmaktadır (O'Dell, Grayson & Essaides, 2003). Bilgi yönetimi; bilginin
~ÇUll.liesive örgüt bilgisinin yönetilmesi anlamına gelmektedir (Tiwana, 2003). Bir
ifadeyle, bilgi yönetimi; örgüt başarısını artırmak için, bilgiyi bulma, bir araya
e ve harekete geçirmeye yönelik stratejiler ve süreçler bütünü olarak
anabilir (Erdil ve Kitapçı, 2009).
Bilgi sürekli geliştirilmelidir. Okullar da bilginin hızla değişeceğini görmeli
" sürekli öğrenme üzerinde durmalıdırlar. Okul yöneticisi bu süreçte var olan
_!lgiye yeni bilgiler eklemek için çalışmalı ve bu sürece okulun tüm üyelerini de
alıdır. Aynı zamanda bu süreç ve getireceği başarılar öğrencilere de ifade
edilmeli onların da katılımı sağlanmalıdır (Güçlü & Sotirofski, 2006). Yöneticilerin,
·· gi yönetimini etkili gerçekleştirmeleri, örgütlere kısa ve uzun vadede başarı
getirecektir (Kulkarni, Ravindran & Freze, 2007). Bilgi toplumunda, okul temel
felsefesi olarak içinde; sürekli öğrenmeyi barındıran, okul çalışanının birlikte
öğrendiği yani örgütsel öğrenmenin gerçekleştiği ve bunun okul kültürünün bir
arçası olduğu bir yapıyı barındırmalıdır (Çelik, 2002).
"Eğitim insanın bireysel, çevresel ve sosyal yönlerden başarıya ulaşmasında;
arış, özgürlük, sosyal adalet ve evrensel bütünlük ideallerine erişmesinde temel
araçtır. Ayrıca eğitim; toplumsal ve ekonomik kalkınmanın da itici bir gücü olarak
tüın

sektörleri etkilemektedir. Eğitim,

insanın bireysel hedeflerine,

yaşamsal

sorumluluğuna, tüm yetenek ve yaratıcılık potansiyellerinin oluşmasına olanak
sağlamaktadır. Bu nedenle eğitimde bireysel, ulusal ve küresel boyutlarda sürekli bir
gelişim ve değişim sağlamak gereklidir" (Alkan, 2001). Günümüzde, özellikle bilgi
teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak hayatın bütün alanlarında hızlı bir
değişim yaşanmaktadır (Hargreaves, 2003). Değişim dönemlerinde dikkate alınması
gereken temel değişken insandır (Hazır 2003).

Teknolojideki değişim ve bilgi

patlaması, süreç ve insana ilişkin değişmeler örgütleri de değişime zorlamaktadır
10

imşek 2005). Bu değişim bütün örgütleri etkilemekte ve örgütleri değişime uyum
ğlayacak tedbirleri almak zorunda bırakmaktadır (Hargreaves, 2003). Örgüt açık
· sistemdir. Yaşayabilmesi için çevreden gelecek olan her türlü etkiye hazırlıklı
I.malı ve tepki verebilmelidir. Çevre değişim içerisindedir ve dinamiktir. Örgütteki
kural ve yöntemlerde
Gullet, 1981).

değişmek, esnek ve dinamik olmak zorundadır

(Hicks &

Değişimin önemi kadar değişeme olan direncin kırılabilmesi

ve

arılı olabilmesi de önemlidir. Bunun için de kaynakların yeterli olması gereklidir.
Yar olan yapı ve süreçlerdeki her değişimin bir maliyeti vardır. Eğer örgütlerin
elinde bu maliyeti karşılayacak

yeterli kaynak yoksa bu durum değişime karşı

olabilecek direncin bir kaynağı olabilir (Şimşek, 2005). Gerekli bilgilendirme
eğişimin kabullenilmesi
indirilebilir

(Erdoğan,

vurgulamaktadır:

sağlanıp, değişimin kabul edilmediği durumlar ise aza
2000).

Sheey

değişimle

ilgili

önemli

bir

noktayı

"Değişimi benimsemek, ancak insanların plan ve düşüncelerinde

içsel bir değişme ile ortaya çıkmaktadır"
Öğretmenlerin

ile

desteklemediği

(Sheey'den

Akt. Goodson, 2001: 45).

bir değişimin olması zordur. Bunun için değişim

sürecine öğretmenleri de almak çok önemlidir (Erdoğan, 2000). "Öğretmen değişme
için yetiştirilir

ve ona yönelik destek verilirse,

becerileri kazanmakta

ve değişimi uygulamaya

değişimin gerektirdiği
geçirebilmektedir"

bilgi ve

(Balcı, 2001:

168). Eren (2001 ); değişiklikten etkilenen çalışanın, değişikliğin oluşturulması ve
geliştirilmesine

ya

da

bu

ortamlarda

olamazsa,

değişikliğin

uygulamaya

konulmasında fikirlerini ifade etmesine imkan sağlanması gerektiğini ifade ediyor.
Yine Eren'in ifadesiyle (2001: 227)" Örgüt üyelerinin değişme faaliyetine katılması,
hem kendilerinin değişiklik konularını daha iyi anlamalarına ve hem de değişikliği
benimsemelerine yardım eder. "

"Çalışanların
öncelikle

değişimin

değişime

inanarak

katılımları

sağlanmalıdır.

tam ve doğru bir şekilde anlaşılması

gerekir.

Bunun

için

Bu amaçla

çalışanlara düzenli eğitim verilerek değişimin nedenleri, nasıl bir değişim olması
gerektiği ve değişimin kurumsal yararı gibi konularda çalışanların
sağlanmalı"

bilinçlenmesi

(Erken & Argın, 2006; Tekin, Gülçen & Öğüt, 2006: 25).

Eğitim kurumları, hem toplumun var olan değerlerini korumak hem de yeni
değerlerin kazanılmasını

sağlamak adına çift yönlü bir görevi üstlenmiştir. Eğitim

sistemini ve okulların çalışmasını içine alan değişimlerin ve oluşan yeni değerlerin
eğitimciler tarafından özümsenip, şekillendirilmesi gerekmektedir. Okul Yöneticileri
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önüşüm için; okulun amaçlarını evrensel değerler ve yerel gerçeklerle birlikte
en yorumlamalı böylece öğretmenlerin
~dır.

bu değişimi kabullenmelerine

destek

(Özden, 2005).
Eğitim yönetiminde

değişimin

merkezi olarak okul görülmektedir.

Okul

en bir örgüttür. Okul yöneticisinin konumu ise; öğretimin ve değişimin lideri
,._._aK önemlidir (Turan & Şişman, 2000).

2.3. DEGİŞİMİN GETİRDİGİ OKUL GELİŞİMİ GEREKSİNİMİ
Türk eğitim sisteminin işleyişi konusunda hoşnutsuzluk vardır ve yaygın olan
oşnutsuzluğun iki kayn~ğı bulunmaktadır (Tekeli, 2003): a. Sanayi toplumundan
gi toplumuna geçişle eğitim sisteminden beklentileri niteliksel ve niceliksel olarak
· - 'tmaktadır. Ayrıca, iletişim olanakları insanların yaşamdan beklentilerini
aktadır. Bu iki beklenti bir araya gelerek eğitim sisteminden beklenenleri
- · kli yükseltmektedir. b. Diğer bir hoşnutsuzluk kaynağını da eğitim sisteminin
ormansındaki yetersizlikler oluşturmaktadır. Mevcut sistemler çoğunlukla
yeniliklerin önünde tıkayıcı durumda olabilirler. Ama vizyonu olan bir örgüt,
sistemin bu engellemesini, uygulamadaki yaklaşımlarıyla aşabilmelidir.
Yeni gelişmeler yönetim ve örgüt yapısında da köklü değişimler meydana
getirmiş yeni bir bakış açısı getirmiştir (Gürsel, 2003). Bilgi çağının okulu topluma
Ye çevreye daha açık olmalı ve bireyselliği de önemsemelidir. Bilgi çağının eğitimi
· se, toplumlar arası etkileşimin az olduğu, belirli değerleri sunan, önceki kuşakların
yaptıklarını tekrar eden değil; yeni şeyler üretme yeteneği olan bireyleri yetiştirmeyi
amaç edinmelidir (Erdoğan, 2005).
Bireylerin kendisi ve toplum ıçın, bilişsel, duygusal ve psikomotor
yeteneklerinin en uygun bir biçimde gelişimlerinin sağlanması çağdaş eğitimin
amacıdır (Girgin, 2004). Başaran(2000a)'a göre;
"Her sistem, bir çevre içinde yaşar. Sistem, çevresi elverişli ise
yaşayabilir. Çevre, sisteme ne denli gerekli girdileri sağlayabiliyorsa
o denli elverişlidir. Her sistemin bir genel bir de özel çevresi vardır.
Okulun genel çevresi, içinde yaşadığı toplumdur. Toplumun kültürel
yapısı, siyasal düzeni, yönetsel birimleri, ekonomik yapısı, toplumsal
değişim ve eğilimleri, kaynakları, yasal düzenlemeleri, bilimsel ve
teknolojik gelişmişliği gibi pek çok değişken dolaylı ve dolaysız olarak
okulu etkilerler. Okulun özel çevresi ise girdilerini aldığı, mezunlarını
12

saldığı, etkilendiği ve etkilediği öbür örgütlerdir. Bunlar üst eğitim örgütleri,
öbür okullar, toplum, aileler, örgütler ve benzerleridir. Okul, bunlara girdisi
ve çıktısı ile bağlı olduğundan, bunlar olmadan ne var olabilir ne de
yaşayabilir (Başaran, 2000a: 45).
"Okulun örgütsel amacı, var olmak ve yaşamını sürdürmektir. Bu yüzden
_ belli bir nüfusu

eğitmek

zorundadır.

Yönetsel

amaç, okul yönetiminin

eğitenlerinin sayısını arttırarak eğitimin niteliğini yükseltmektir.

Eğitsel amaç ise,

ğitilen kişide oluşturulması düşünülen davranışları ona kazandırmaktır " (Başaran,
, s.11 ). "Okul, toplumun eğitim kavramı ve hizmetiyle özdeşleştirdiği kurum,
sisteminin

en işlevsel parçası ve üretim amaçlı somut örgütlenmesidir"

Açıkalın, 1998: 1). "Okul, ülkenin gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması ile doğrudan
ilgili" (MEB, 1993: 85) olup "önceden belirlenmiş eğitim amaçlarına uygun olarak
öğrencilerin davranışlarını değiştirecek veya yeni davranışlar kazandıracak yaşantılar
hazırlayıp sunan sosyal ve açık bir sistemdir" (Başaran, 1993: 32). "Okul, eğitim
sisteminin genel ve özel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, öğrenciye istendik
ilgi, beceri ve davranışların bilimsel yöntemlerle kazandırıldığı bir örgüttür. Eğitim
sisteminde

asıl üretim işlemi okulda yapıldığı

için sistemin kilit, stratejik ve

vazgeçilmez öğesi okuldur." (Aytaç, 2000, s.1-3 ).

"Okuldan, toplumsal çevrenin

askın kültürünün özelliklerini biçimlendirmesi ve geliştirmesi, böylece ulusal kültür
çevresinde bir bütünleşme oluşturması beklenmektedir. Çok kültürlü toplumlarda ise
okulun, birlikte ve barış içinde yaşamaya katkı sağlaması beklenmektedir"

(Bollen,

1996, 9). Başaran (2000a)' a göre;
" Okul, bir sistem olup yaşamak amacıyla,

çevresinden işleyen,

işlenen,

kullanılan ve teknoloji girdileri alarak bu girdileri işleyerek

özgücüne

dönüştürür,

bu güçle çevresine

eğitim hizmeti,

eğitim

amaçlı mal ve eğitim için düşünce üretir; kusurlarını düzeltmek içinse,
iç ve dış çevresinden üretimine ve ürünlerine ilişkin dönüt ve bilgi
toplar, girdilerini

ayıklar, çıktılarıyla

beslenerek

büyür; çevresine

uyum için çabalar, ama bir yandan da güç yitimine uğrar.Okulun
üretim, alışveriş, uyarlama, yaşatma ve yönetim gibi alt sistemleri
vardır " (Başaran, 2000a, s.31 ).
" Okul, makine olmaktan çok, amaç ve işlevleri itibariyle politik, kültürel ve
insan boyutu önem taşıyan bir örgüt olup bireylerin topluma uymasını sağlayan
bir sistemdir" (Çelik, 2002, s.4).
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Okul sistemi içerisinde; yöneticiyi, öğretmeni, öğrenciyi, hizmetliyi, veliyi,

ıdlcrliği, ölçme değerlendirmeyi,

yetişeği, araç - gereci, hizmet binalarını, mali

liımı:tlerini, yasa ve yönetmelikleri barındırır (Sönmez, 2003). Bursalıoğlu (1987),

_..Wı

görevlerini; sosyalleştirip kültürü aşılamak, toplumun devlet sistemine uygun,

-..:::ınA

yetenekleri olan bireyleri yetiştirmek ve ekonominin insan ve beyin gücünü

brşlama.k olarak yorumlamıştır. 21. yüzyılda eğitimin ağırlıklı olarak yapıldığı okul
nasıl olması ve nasıl donatılması gerektiği de gündeme gelmektedir

ım.lAllıtUllllll

.~.

Çizmeci

~eyi

& Akdemir, 2007). Gelişli (2007: 50)'ye göre, öğrenme ortamı;

sağlayacak

öğretim yaklaşımının

ennın tasarlanarak

planlanan

seçilmesini,

etkinliklerin

buna uygun öğretim

yürütülmesini

ve ilgili sürecin

endirilmesini içine alan oldukça yeni bir kavramdır." Okul binaları, bakımlı,
·, temiz
andırrnanın

ve yeterli

donanıma

uygun olmaması,

sahip

olmalıdır.

öğrencilerin

Isınma,

aydınlanma

fiziksel ve duygusal

ve

gelişimini

suz etkilemektedir. Eğitim ve öğretimin iyi bir şekilde gerçekleşebilmesi

için

- iksel donanımın standartları yüksek olmalıdır (Şahin, 2006). Okul binaları ve
tesisleri; ilgi çekici ve estetik olarak tasarlanmış, ısı ve ışık sorunu olmayan, her
an temiz

olması

gerçekleştirilebileceği

gereken,

eğitim

ve öğretim

yapılar olması gerekmektedir.

ekanların en etkili kullanımı için programların

etkinliklerinin

en düzeyde

Okul içinde yer alan bütün

yapılması gerekmektedir

(MEB,

_007).
Okul gelişimde örgüt kültürü de önemli bir rol oynamaktadır."Kültür,
erlik fonksiyonları ile izleyenlere öğretilen davranış biçimleridir"

belirgin

(Üçok, 1989:

3 I O). "Örgütsel kültür; iş görenlerin (özellikle etkili kümenin) düşünce, duygu ve
yeterliliği ile örüntülüdür.

Ama örgütsel kültür örgüt dışı güçlü değişkenlerden,

oplumun kültüründen, bilimlerden, teknolojiden de etkilenir. Örgütsel kültür, bazı
örgütlerde tümleşik, açık, seçik, güçlü olmayabilir; bazılarında da örgütün sınırını
aşarak topluma uzanacak kadar güçlü olabilir. Örgütsel kültür güçsüz ve bulanık
olduğunda işlevlerini yerine getirmede zorlanır; sorunlara yol açabilir" (Başaran,
2000 b: 296-297). Örgütsel kültürle ilgili kavramları Başaran, (2000b ); örgütsel
iklim, örgütsel ideoloji, örgütsel simgeler, genel törenler, özel törenler, söylence,
örgüte simgesel yaklaşım olarak ifade etmektedir. Bu kavramları ise şöyle ifade
etmektedir (Başaran, 2000b: 297-298):
"Örgütsel İklim; iş görenlerce yaşanan, onların davranışlarını etkileyen,
örgütün bir dizi özelliklerini gösteren, örgütsel kültürün değerleriyle be-
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tiınlenen, örgütün iç çevresinin göreceli, durağan niteliğidir. Örgütsel
iklim örgütsel kültürün ürünüdür. Dolayısıyla örgütsel kültürün değerleri ve düzgüleri, örgütsel iklimi nitelendirir ve örgütten örgüte nitelik
değişikliği yaratır. Örgütsel iklim; iş görenleri ruhsal yönden etkiler ve
insan ilişkilerine yön verir. Örgütsel iklim, örgütsel kültürün doğurgusu
olduğundan, örgütsel kültürü etkileyen her etken, örgütsel iklimi de etkiler. Örgütsel İdeoloji; örgütün işlemesine yön veren düşünceler, görüşler,
ülküler sistemidir. Bu sistem, bir bütünlük içinde, kimi kez örgütün poli
tikasını belirleyen öğretiye dönüşür.Örgütsel ideoloji yönetsel kararların
verilmesinin kaynağıdır. Örgütsel Simgeler; iş görenlerinin çoğunluğunun
belli bir anlam yüklediği nesneler, etkinlikler, mecazlardır (methafor,değişmece ). Amacı örgütsel kültürün değerlerini güçlendirmek ve iş görenleri
duyguları yoluyla örgüte bağlamaktır. Genel Törenler; günlük, haftalık ve
belli dönemlerde, kurallarına uygun olarak yapılan planlı gösterilerdir. İş
görenlerin duygulanmalarını sağlamak için özenli, düzenli ve dramatik et
kinlikler yapılır. Bayrak, törenleri, özel günler, kuruluş vb. Özel Törenler;
bir iş görenin ya da bir olayla ilgili bir çok iş görenin, başarılarını ödüllen
dirmek, katılışını ya da ayrılışını kutlamak, örgütsel ve toplumsal konum
kazandırmak için yapılan toplumsal etkinliklerdir. Madalya, rozet vb. tak
ma, ödül, belge vb verme, sınav, görüşme yapma vb. Söylence; örgütün ba
şarılarına, iş görenlerin kahramanlıklarına ilişkin öyküler, örgütün geçmişi
ne ilişkin efsaneler, masallar, örgütün üstünlüğünü gösteren değişmeceler
ya da sloganlardır. Örgütte Simgesel Yaklaşım; iş görenlerin imgelemi artı
rılmalı, örgüte doğa doğaüstü bir görünüm getirilmeli, örgütün kültürünü
paylaşan iş görenler çoğaltılmalı, bunun için örgütün simgeleri sık sık kulla
nılmalıdır."
"Okulla ilgili gelişmelerde
değişiklikler

göze çarpmaktadır.

dersleri kapsamamıştır.
Okul gezileri,
mimarisinde

Sadece metodik, yapılandırma

ve branşa bağlı

İlk önceleri okulun dış yapıları, bahçeleri oluşturulmuştur.

okul standartları
olmuştur.

1930 yıllardan itibaren belli bir sisteme özgü

Özetle

arasına
okul

girmiştir.

genel

başlamıştır" (Ölkers, 2002: 18).
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En güzel gelişim

anlamda

değişmeye

ise okul

20.yüzyılda

Eğitim örgütlerinde

büyük değişimler

yaşanmaktadır

( Hargreaves,

2003 ).

yamızda ve ülkemizde yaşanan değişim süreci, eğitim sürecini olduğu gibi okulu da

ıı:1.1şime zorlamaktadır (Tekeli, 2003). Okullarda değişimi, yenileşmeyi, gelişimi
.umda destekleyecek örgütlerden biridir. Reyes, Wagstaff ve Fusarelli'ye (1999:
3 ı göre:"Amerikalılar, her zaman ilerlemek ve toplumu korumak için, okulların
. sını çalmışlar; okullardan yoksulluğu ortadan kaldırmasını, işsizliği azaltmasını,
gurupların asimilasyonunu kolaylaştırmasını, moral değerler oluşturmasını,
el ilerlemeyi gerçekleştirmesini ve demokrasiyi korumasını, kısaca toplumun
ck,ıkliklerini kapatmasını beklemişlerdir". Okullarda; "okul kültürü, liderlik, okul-çevre
şkisi, sürekli değişim, öğrenen okul, öğrenen yönetici ve benzeri insan boyutuna ait
ğişiklikler de ele alınmaktadır. Bir örgütün gelişmesinden bahsedildiğinde;
arda, teknolojide ve yapı ve süreçlerde (örgütteki sadece insan, sadece teknoloji
da sadece yapı ve süreçlerin değil, aksine bunların hepsinin bir bütünlük içinde)
ğişim kastedilmektedir" (Balcı, 2000: 1).
21. yüzyılın eğitimi, içinde sonsuz bir potansiyeli barındırmaktadır. Eğitimin,
- ünü gösterdiği; kalıplaşmanın değil, yaratıcılığın, zenginleştirmenin hakim
uğu ve eğitimin daima kendisini hissettirdiği bir araç olarak karşımıza
çıkmaktadır (Çağlar, 2004). "Yaratıcılık bilgi toplumunun temel karakteristiklerinden
iridir. Yaratıcılık insanları özgür hissettiren bir duygudur, bir yaşam şeklidir.
Yaratıcılık sayesinde üretim ve tüketim dünyasının dışına çıkarız ve benzersiz
olasılıklar dünyasına adım atarız. Yaratıcılık bağımlılık yaratan bir aktivite olarak
ireyi sıkıntıdan ve doyumdan korur. Tehlikeler karşısında cesur olmamızı sağlar ve
işler kötü gittiğinde bile hayatın anlamsızlaşmasını önler" (Girod, 1980: 150).

"Yaratıcılık; kişilerde, en başta merak, sabır, buluş yapma yetisi, serüvenci düşünme,
imgelerle düşünebilme ve imgelemci olma, deney ve araştırmalardan kaçmayan ve
sentezci yargılara varabilen bir kişilik yaratmaktır. Yaratıcı bir kişi öğrenmeye hazır,
kendine güvenen, baskı ve sınırlandırmalara karşı çıkan, karmaşıklığı seven,
iletişime hazır olan kişilik özelliklerine sahiptir" (San, 1985: 12). "Ezberci eğitim ve
öğretim bireyin öğrendiklerinin ne işe yarayacağını bile anlamasına olanak vermez,
oysa drama yöntemi bireyin bütün öğrendiği bilgileri gelişmekte olan rolü ile birlikte
kullanmasını; hatta rolü geliştikçe kendisine. gerekli olan bilgiler talep eder hale
gelip, kendi kendine ona ulaşmasını sağlar" (Levent, 1999). "Yaratıcı drama bir grup
çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu
ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç,
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ir ortamdır" (Bayram & Diğerleri, 1999, 10). Yöneticilerin; grubun yaratıcı

..__-A..

olduğu ve örgütün amaçlarını gerçekleştirirken yaratıcı kişilerden azami
yararlandıkları örgütler, yaratıcı örgütlerdir (İlgar, 1996).

Eğitim örgütleri de değişimlere ayak uydurmalı ve kendilerini sürekli olarak
(Nartgün, 2004). Greenman'a göre; "eğitimde
uygulamaların gözden geçirilmesi ve
wa>t•ıııı.ıerin tespiti ile başlamaktadır. Bu aşamayı yeniden düzenlemeler takip
mnektedir. Üçüncü aşamada ise eski ve yeninin mücadelesi başlamaktadır"
~.
2000: 26).
Değişim dönemleri sorunlu ve zor dönemlerdir. Değişime örgüt katılım
.ıösterıııelidir. Eğitimde gerçekleştirilecek bir değişim girişiminin öncelikle öğrenci,
en, yönetici ve veli tarafından benimsenmesi gerekir (Erdoğan 2002).
ar yeterli bilgiye sahip olmadıkları konulara doğaları gereği kuşkuyla bakarlar.
Bilinmeyen durumla ilgili olarak, örgüt içerisinde faaliyet beklentisi varsa bu kuşku
oyutta yer almakta ve bu faaliyete karşı olumsuz tavır sergilenebiimektedir
k, 1999). Campbell, Corbally ve Nystrand (1983: 206-209)," okulda değişimi

_ iren güçler olarak, geçen yüzyıl sonunda hızla değişen demografik (nüfus artışı,
arın artışı vb.) durumu, yapısal değişimleri, toplumsal değişimlerden etkilenen
üfredatı, finansal durumu, yönetim (hükümet) mekanizmasını saymışlardır."
Okul gelişimini etkileyen basamaklarından biri de okul reformudur. Schlechty
_Q05)'e göre, Okul reformu alanında; iki akım öne çıkmaktadır ve bu iki akımın ayrı
ayrı kullanılması öğrenci başarısının artması adına yetersiz kalmakta, her iki akımın
irlikte uygulanması ile etkili sonuçların alınabileceğini ifade etmektedir. Bu
akımlar, okul yönetimine (planlı okul gelişim modeli, öğretmen yeterlikleri-,toplam
kalite yönetimi performans değerlendirme, vb.) ve sınıf düzeyindeki uygulamalara
rogram geliştirme, materyal tasarımı ve üretimi, sınıfların bilişim tabanlı hale
getirilmesi çalışmaları vb.) yöneliktir. Bu uygulamaların yöneticiler ve öğretmenler
tarafından eşgüdümsel yaklaşımla bütünlük içerisinde ele alınmasını ve geliştirme
çalışmalarının merkezinde bulunan öğrenciler, veliler ve toplum bu süreçlere dahil
edilmesi gerektiğini de ifade etmektedir.
Clarke (2000: 61), okulda reformdan bahsederken okul müdürünün özellikleri
olarak "fırsatçı, girişimci, araştırmacı, öğrenen, güven veren, iletişimci, bilgi
sağlayan, cevap veren ve yük taşıyan" sıfatlarını kullanırken, asıl etkililiğin bu tüm
özellikleri ortak şekilde kullanmak olduğunun altını çizmektedir.
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Okulun

gelişiminden

söz ediyorsak

da bahsetmeliyiz.
çalışanların

Balcı

ve örgütün

Okul

(2007a)
geliştirilme

Geliştirme
Brookover'in

Modelini

aşamalarından

özelliklerinin

planlama modelini 6 aşamada açıklamaktadır.

4rtşx

Planlama

belirtildiği

Bu aşamalara

da
okul

göre; önce

ilgi ve branşlardan gönüllü 4-6 öğretmenden oluşan grup, okul yöneticisi

hıı:bohğında bir araya getirilir. Sonra okulun tanımı yapılır. Bu tanım; içerisinde, etkili
re öğrenci performanslarından bahseder ve ölçülebilirdir. Okulun var olan durumu
iıdmenir. Geliştirme Planına göre öğrenci başarıları istenen düzeyde değilse okul
;:ınşınaıarının, plana uyması için gerekli çalışma yapılır. Grup; okulun tanıma göre,
Yerdikleri ve ulaşmak istediği hedefe uygun olarak, gerekli eksikleri de giderici
gram yapar. Sonra yaptığı çalışma ile okulun güçlü ve zayıf yanlarını görüp zayıf
giderici destekleri, kaynakları araştırır. Tüm destekler gelişimi gerçekleştirmek
dr araya getirilir. Kaynaklar yeterli olmazsa grup araştırmaya devam eder. Gelişim
ekleştirilene kadar çalışma devam eder.
Balcı (2002: 11), okul geliştirmeyi ve okul geliştirme projesini şöyle ifade
eemektedir:

"ABD'de etkili okul, batıda, özellikle de İngiltere'de iyi okul, çoğu kere
"·okul geliştirme" olarak anılmaktadır. Örneğin, Uluslararası Okul Geliştirme
rojesi (ISIP), okul geliştirmeyi; öğretim öğrenme sürecinin değişimi ve okulu daha
··· kılmak yoluyla bir ya da daha çok okulda son amaç eğitimsel amaçları
raşarmak için içsel koşulların yaratılması" olarak tanımlamaktadır. Görüldüğü gibi
rul geliştirme esasen okulu etkili kılmak olarak anlaşılmaktadır. Okul geliştirmenin
remel amacı da okulun problem çözme kapasitesinin geliştirilmesidir."
Etkili Okullar; öğrenci merkezlidirler, öğrencilere zengin akademik
programlar sunarlar, öğrencileri geliştiren öğrenme olanakları sunarlar, olumlu bir
örgütsel havaya sahiptirler,

mesleki etkileşimi güçlüdür, öğretmenler kararlara

katılır, öğretmenlerin sürekli hizmet içi eğitim programlarıyla desteklenmesi için
ortam hazırlarlar, paylaşımcı liderlik hakimdir, sorun çözmeye yöneliktirler, yaratıcı
ortamlara açıktırlar, aile ve toplum katılımına önem verirler (Sergiovanni, 1995).
Okuldaki değişimin ve gelişiminin en önemli öğelerinden biri de okul
yönetimi başka bir deyişle müdür ve yardımcılarıdır. Çünkü 'bir okul, ancak müdürü
kadar iyidir' yaygın ifadesi, çevrenin okula bakışında müdürün kimliğine göre
okulun yönetimindeki yeterliliğin etkili olduğunu belirtmektedir (Aksu, 2004).
Altrichter (2000)'in ifade ettiği gibi, okul yönetimi, öğretmen eğitimi, öğretim
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I

mleri, okul denetimi ve değerlendirme çalışmaları gibi alanlarda, değişim süreci

iı,:risinde gerçekleşen yenileşme, gelişme, ilerleme gibi kavramları ifade etmektedir.
yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır. Bu alanın
9m(1aru11

ise eğitim sisteminin amaçları ve yapısı belirlemektedir. Okul yönetiminin

i, okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktır.
ygulama esnasında ise okulu amaçlarına uygun olarak yaşatabilmelidir. Okul
iidürünün bu görevi başarı ile yerine getirebilmesi, okulu bir roller sistemi olarak

esine, davranışlarını her zaman ilişkili olduğu öğretmenler ve diğer personelin
ve beklentilerini de göz önünde tutarak ayarlanmasına bağlıdır" (Memduhoğlu,
: 87).
Hallinger (1992: 35-48), "Okul müdürünün rolünü, atmışlı-yetmişli yıllarda
gram yöneticisi, seksenli yıllarda etkili okul ve eğitim lideri, doksanlarda ise
":şim ve dönüşümün lideri olarak özetlemekte ve müdürleri okullarda değişimin
~ - cüsü olarak görmektedir." Brandt (2003), eğitim liderlerini; okullarında değişime
e değişim şartlarına uyum sağlayabilecek esneklikte olmalarının beklendiğini
.urgulamaktadır. Pullan (2002)' da günümüz değişim kültüründe, müdürün eğitimci
larak liderliğinin tek başına yeterli olmadığını ve okul yöneticilerinin değişime açık
iler olması ve bu değişimin de lideri olmaları gerekliliğini vurgulamaktadır.
Holberton (2002: l)'a göre "Liderin en güç ve en önemli işinin değişimi
_örebilmesini, bunu işle ilişkilendirebilmesini ve çalışanları örgütsel yenileşmenin
arzulanır olduğuna ikna edebilmesini göstermiştir." Günümüzde, "okul yöneticisinin
örgütteki kriz durumuyla başa çıkması, çatışmayı yönetmesi, vizyon sahibi olması, iş
görenleri güdülemesi, programlanmamış konularda geçerli, güvenilir kararlar
Yermesive problem çözme yeteneğine sahip kişiler olması" (Çelikten, 2001:298) da
beklenmektedir. Okul yöneticilerinin bu beklentileri karşılayabilmeleri ya da bu
düşünceyi doğrulayabilmeleri için değişime açık olmaları gerekmektedir. Okul
liderlerinden beklenen sadece değişime açık olma liderlik veya yönetim becerisinin
olması değil, aynı zamanda değişimi başlatma, yönetme, değerlendirme ve örgüt
içerisinde ki tüm ilgili birim ve görevler arasında eşgüdümü sağlamaktır. (Gümüşeli,
2009; Wallace, 2004). Weber (1987)'e göre ise; okul yöneticisinin içinde bulunduğu
örgütü değişim konusunda öncelikle ikna etmesi ve onları değişime inandırması
gerekmektedir. Aynı zamanda Lidere, çalışanlar; gelenekler ya da yasalar nedeniyle
değil, inandıkları için itaat etmelidirler.
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Okul yöneticisi

bir kaynak

sağlayıcı

unu ve belirlediği hedeflerinin
"arı

organize

eder. Müfredat

bir öğretim

gerçekleştirilmesi

lideri olarak, okulun

amacıyla çalışanlarını ve

programı · ve öğretim

konusunda

gerekli

sahiptir (Bamburg ve Andrews, 1990). Okulun önemli kaynaklarından biri
tmenlerdir. Okul yöneticileri,

örgüt içerisindeki öğretmenlerinin

yanlarını iyi bilmeli onların mesleki gelişimleriyle,
ilgilenmelidirler.

Bu yaklaşım

olumlu

güçlü ve

sağlıkları rahatlıklarıyla

değişime

yardımcı

olacaktır

itaker, 1997). Okul yöneticisinin rolü; okuldaki öğretimin etkililiğini artırmak,
vizyonu öğretmenlerle birlikte saptamak,

okulun performans standartlarını

daki öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından belirlemek, okulunda bir kalite
- _., oluşturmak ve bu kalite kültürünün bütün çalışanlar tarafından kabulünü
ak,

öğretmenlerin

- rmansı
retmenlerin

performanslarını

değerlendirme
okulun

konusunda

amaçları

artırmak
da

bilgi

ve hedefleri

ak ve okulun amaç ve misyonunu

ve
ve

konusunda

öğretmenlere

bununla
beceri

birlikte

sahibi

bu

olmak,

bilgi sahibi olmasını
aktarabilmek,

sürekli

şen, yenileşen ve gelişen dinamik bir yapının içerisinde olması nedeniyle de

en rol ve sorumluluklarına uygun davranışlar sergilemek ve kendisini
istirmektir (Dr.Cemaloğlu, 2002).
Etkili Yönetici kavaramı da değişim ve gelişimin içinde yer almaktadır.
erford 'un (1985), Etkili bir Yöneticinin yapması gerekenleri Hord ve Poster

}95) ile Ali Balcı (2007a) da desteklemiştir. Etkili bir yöneticide olması gereken 5

elliğe göre yöneticinin; eğitim ve öğretim kurumu için belirgin bir vizyonu olmalı,
vizyonu tüm örgüt üyelerine aktarıp gerekli eşgüdümü sağlamalı, okul çevresinin
steğini almalı, okul ve sınıf etkinliklerini iyi idare etmeli, öğretmen ve öğrencilerin
ptıkları güzel işleri desteklemeli ve ortaya çıkacak sorunlara karşı da çözmeye

ınelikgerekli katkıyı koymalıdır.
" Etkili yöneticiler, insanları ve kuruluşları değiştirir, kafaları ve yürekleri
yeniden biçimlendirir, vizyonları genişletir, bilgi ve anlayış düzeylerini
yükseltir, amaçları berraklaştırır, ilkeler ve değerlerle uyumlu hale getirir,
kalıcı, kendi kendini sürekli kılan, gelişmeyi hızlandıran değişimler
yaratırlar" (Covey 1997: 12).
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Staratejik liderlik de; (Akdemir, 1992: 139) ile Baron ve Henderson (1995),
içeriğe değil sürece odaklanılan

dört önemli noktadan

bahsetmektedir.

i; seminer, toplantılar ve iş etkinliklerine katılımın tam olmasıdır. İkincisi;

şanların aktif katılıma duyarlılık göstermesi ve liderin de çalışanın ev ve
rolüne duyarlı olması ve bunu örgütte yansıtması gerekmektedir. Üçüncüsü;
sıarın birbirine güvenmesi çok önemlidir. Dördüncüsü ise; adil ve açık
, örgütün hizmetlerinin yükseltildiği, yaratıcı düşüncelere imkan sağlayan,
edilebilir bir ortam yaratılması gerekmektedir.

2.4. OKUL GELİŞİMİ İÇİN ÖNERİLEN BELLİ BAŞLI MODELLER
Okul gelişimi için bazı modellerden bahsedilmektedir. "Okula Dayalı

~"

de bunlardan biridir. Okula dayalı yönetimde, okula karar verme yetki ve

nluluğu verilerek; okulun bütçesi, programı, personel ve öğretim boyutlarında

iliği arttırılmaktadır. Okulda karar verme sürecine; okul iç ve dış öğelerinin de
mına imkan sağlamaktadır. Okulla ilgili kararlarda yönetici, öğretmen, uzman,
ıci ve toplum etkin rol oynamaktadır. Merkezin yetkilerinin bir kısmının okula
.dildiği bir yönetimdir (Çağlar & Reis, 200 ). Hanson (1998)'ın da ifade ettiği
okula dayalı yönetimin bazı temel varsayımları vardır. Öğrenci başarısını

elteceği

eğitim

öğretim

uygulamalarını

olumlu

yönde

etkileyeceği

ıülmektedir. Katılımcıların kararların alınmasında sorumlu olmalarından dolayı
nitelikli kararların alınması beklenmektedir. Yetkilendirme ile güçlü bir okul

rürıün yaratılacağı düşünülmektedir. Politik faydasının olduğu, yani okul

munu oluşturan üyelerin özellikle de velilerle öğretmenlerin okulu daha

lenecekleri düşünülmektedir. Eğitimle ilgili bütün kararlar okulda alınarak

len yönetim gerçekleştirilmektedir. Okul düzeyindeki yeki ve sorumluluklar

lmaktadır (Özden, 1998). " Müdürler, okul programları, yönetimi paylaşma,

sel karar verme gibi alanlarda daha fazla yetki, sorumluluklara sahiptir

ıld, akt. Çağlar& Reis, 2007). "Müdürlerin, okul genelindeki ihtiyaçlara göre,

ler belirleme, müfredatı seçme ve geliştirme, eğitim-öğretim yöntemlerini

.me, aileleri bilinçlendirme, diğer bölge okullarıyla uyumlu çalışma, okul
mı hedef ve ihtiyaçlara göre tahsis etme, ihtiyaç duyulan personel sayısını ve

/onunu belirleme ve personel temin etme gibi önemli rolleri vardır" (Güçlü, akt

r& Reis, 2007).
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Türk eğitim sisteminde merkezi denetimin olması; okulun kendi amaçlarını ve
kimliğini belirlemesini

zorlaştırmakta,

okular arası rekabeti yok etmekte, öğrenme

rtamını tek düze bir konuma getirmektedir. Okulların öğrenci başarısının yükseltmeye
yönelik iç ve dışta farklı bir çalışma yapmasını engellemektedir. Aynı zamanda merkezi

yönetimin ve velilerin ilgi ve gayretlerinin yetersiz olması aynı çizgide seyreden
durağan eğitim anlayışının oluşmasını sağlamaktadır (MEB, Okul Merkezli Yönetim
Modeli, 2002). Karar vermenin merkezleşmesi ile yalnız örgüt siyasına ait kararlar
değil, uygulamaya yönelik kararlarda üst kademe de alınmakta, astların karar verme
_ etkisi sınırlandırılmaktadır (Öncü, 1982).
Bir diğer model, "Toplam Kalite Yönetimidir". Kurumda çalışan herkesin
· eyi düşündüğü, sürekli gelişimin hakim olduğu, sonuçlar yerine süreçlere
anıldığı, hataların anında düzeltildiği, hem müşterinin hem de çalışanının
~ilil.luniyetini birlikte önemsendiği, değişime açık, bölümler arası işbirliği olan ve
çalışanının sisteme dahil edildiği bir yönetim şeklidir (Özdemir, 2000).
raştırmacılar ve kurumların ifade ettikleri bazı kalite tanımları şöyledir:
Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya doğabilecek gereksinimleri
arsılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır (IS0-8402).
__ ···Kalite, şartlara uygunluktur" (Crosby, 1984: 99).
3.- Kalite, kullanıma uygunluktur" (Juran, 1981: 35).
-.. Kalite mükemmeli arayışın sistematik bir yaklaşımıdır (American Society for
Quality Control).
uran ve Bingham (1981: 34-35), kaliteyle ilgili şu ifadelere değinmişlerdir:
" 1. Kalite önemlidir: Sorunlar ortaya çıkmadan önce
çözümlerini oluşturur, ürün ve hizmetlerin yapısına
tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katar.
2. Kalite verimliliktir: İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden
geçen ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen
personelden elde edilir.
3. Kalite esnekliktir: Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak
ve bu konuda istekli olmaktır.
4. Kalite etkili olmaktır: İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır.
5. Kalite bir programa uymaktır: İşleri zamanında yapmaktır.
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6. Kalite bir süreçtir: Süregelen bir gelişmeyi kapsar.
7. Kalite, kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır.
8. Kalite bir yatırımdır: İşin ilk defada doğru olarak yapılması, hatanın
daha sonra düzeltilmesinde daha ucuzdur."
(Juran ve Bingham, 1981: 34-35)
İşin üç önemli öğesi vardır: Bunlar; donanım, uygulamanın kuralları ve insandır.
ite önce bireyle başlar. Kişi olması gerektiği yere yerleştikten sonra donanım ve
ygularna için, olması gerekenlerden,
996), Okullardaki

geleneksel

söz edilebilmektedir

yaklaşımla,

toplam

kalite

(İmai, 1997). Özdemir
yaklaşım

arasındaki

klılıkları ifade etmiştir. Öğretmeni geleneksel yaklaşımda; bilgiyi yayan, sınıfta
.- başına karar veren, normal dağılım içinde öğrenciyi değerlendiren, kontrol eden,
ğitimin merkezinde yer alan birey olarak ifade etmiştir. Toplam kalite yaklaşımda
öğretmeni;

öğrenme etkinliklerini

düzenleyen,

kararları

diğer öğretmenlerle

· tikte veren, tam öğrenmeye yönelik öğrenciyi değerlendiren,

lider konumunda,

ğitim merkezine öğrenciyi alan biri olarak ifade etmiştir. Yöneticileri ise; geleneksel
yaklaşımda kontrol eden, toplam kalite yaklaşımın da ise lider olarak ifade etmiştir.
Şişman (1999) ise eğitimde toplam kalite yönetimi temel ilkelerini okul açısından
şöyle ifade etmiştir:
1. Okulun

vizyon

ve

misyonunun

tüm

paydaşlar

tarafından

bilinip,

benimsenmesi,
2. Okulun

ve okulda

tarafından

bilinip,

yapılan

tüm etkinliklerin

çalışanlarca

katkı

amacının

sağlanması,

ayrıcı

okul çalışanları
amaçlar

okul

çalışanları tarafından bilindiği gibi aile, çevre ve toplumca da bilinip ve
anlaşılması,
3. Tüm paydaşların okul içerisinde birbirinden iyi hizmet alması ve paydaşların
da birbirlerini

hizmetten yararlanan

kişiler olarak görmesi. Bilgilerin ve

yeteneklerin paylaşılıp birbirini geliştirdiği bir örgüt olarak kendi gelişimini
de sağlaması,
4. Toplam kalite yaklaşımı ile birlikte yöneticilikte liderliğin paylaşılabilir bir
konum alması,
5. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin bir takım gibi çalışması,
6. Bilginin paylaşılması ve yönetimin yeteneklerin arttırılması konusunda tüm
paydaşlarını desteklemesi,
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Okulun sürekli olarak gelişmeye yönelik bir felsefe benimsemesi ve geleceğe
yönelik öneri ve projeleri geliştirmesi,
8. İnsan kaynağının sürekli eğitilmesi ve geliştirilmesi,
9. Başarıların herkes tarafından görülmesi ve ödüllendirilmesi.
yönetiminde

bireysel

ödüllerden

çok

takımların

Toplam kalite

ödüllendirilmesinin

önemsenmesi,
1 O. Güçlü ve kaliteli bir okul kültürünün oluşturulması.
Diğer

bir

sentılaruıdsn

model

ise,

"Öğrenen

Örgüttür".

Öğrenen

örgüt;

örgütlerin

ders aldığı, değişiklikleri takip ettiği ve kendisini yenileştirdiği

bir yapıdır. Her öğrenme yeni bir öğrenmeyi beraberinde getirmektedir.
~ renme temel öğedir. Önce bireysel öğrenmenin önü açılır sonra örgütçe öğrenilir.
güt öğrendikçe kapasitesi genişler. Bireyler kendi yaptıklarından ve diğer örgüt
iyelerinden öğrenmeye devam ederler. İşbirliği vardır. Bireyler gelişir, kurum gelişir.
ğrenmek örgütün doğal bir unsurudur. Böyle örgütler zorla değil doğası gereği
)ğrenir, heyecan vericidir, yaratıcıdır ve kurum sürekli yeniden yaratılmaktadır
özden, 2010).
Senge (2006), örgütler için önemli olan; başarı, mutluluk, birliktelik ve öğrenme

,.

iyacını sürekli kılan "Beş Disiplini" paylaşmıştır. Bunlar; Kişisel Ustalık (Hakimiyet),
· Modeller, Paylaşılan Görme Gücünün Oluşturulması, Takım (Ekip) Halinde

ğrenme, Sistem Düşüncesi' dir. Kişisel Ustalık; kendisini bilme, kendisini ve sabrını
,-ıiştirebilme, enerjisini yüksek tutabilmedir. Örgütün temel öğesi ve manevi temelidir.
·- kli olarak öğrenmeye yönelik kişisel motivasyonumuzu teşvik eder. Çünkü; bir
irgütün öğrenme isteği ve kapasitesi kendi bireylerindekinden daha büyük olamaz. Zihni
fodeller; zihnimizdeki varsayımlarımız, genellemelerimiz kökleşmiştir. Bunlar olaylara
şımızı ve davranışlarımızı etkilemektedir. Güçlü zihni modellere aykırı düşmek,
arı getirecek uygulamaları da olumsuz etkilemektedir. Öğrenen organizasyonla bu
,eliştirilmelidir. Yine aynı şekilde örgütü başarıya götürecek zihni modellerinde
..·gulamaya geçirilmesi başarı adına çok önemlidir. Paylaşılan Görme Gücünün
)luşturulması;, birlikte bakıp, ortak resmi oluşturabilmek ve bu resmi görebilmek çok
memlidir. Çünkü bu disiplini oluşturmak, bireylerin görme gücünü, kendilerine
öylendiği

için değil; istedikleri için ve kendilerini de aşarak öğrenmekte ve

rygulamaktadırlar. Takım ( Ekip ) Halinde Öğrenme; birlikte düşünmek, birlikte
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fi:'enmektir.
_

Takım

olarak

öğrenmek

çok

önemlidir.

Takım

öğrenmedikçe

iz.asyonlar da, örgütler de öğrenemez. Sistem Düşüncesi; tüm disiplinleri bir araya
ve birleştiren

disiplindir.

Çünkü; sistem düşüncesi

fazlası elde edilmektedir.
olabilmek

için Dünya'nın

Öğrenen

birbirinden

ile bütünün parçalarının

organizasyonlar

ayrı, birbiriyle

--'erden yaratıldığı yolundaki yanılgıdan vazgeçmemiz

ilişkisi

gerekmektedir.

oluşturmada
bulunmayan
Balay R. &

~ Ieri (2004: 11), öğrenen örgütleri açıklarken; " Öğrenen örgütler sadece örgütlerin
...,.,..;=; için değil, zekanın evrimi için de bir araç olabilir" diye ifade etmişlerdir. Öğrenen

örgüt için; tüm örgüt çalışanlarının, ihtiyaç duydukları bilgiye, istedikleri zamanda ve
ıkandaulaşabilecekleri bir ortamın hazırlanması gerekmektedir. Öğrenen örgüt; sadece
edef değil, bireylerin davranışlarını içermektedir (Mets & Torokoff, 2007).
Balay & Diğerleri (2004: 15)'ne göre öğrenen örgütler;
"Öğrenen örgütler, sürekli bilginin peşinde koşan örgütlerdir.
Yöneticisinden en alt kademedeki çalışanına kadar herkes, öncelikle
öğrenmeyi öğrenir. Öğrenmenin amacı da; değişime karşı koyabilmek,
gelişmeyi sağlamak ve ortaya yeni ve farklı şeyler çıkarabilmektir. Bu
sayede öğrenen bireylerin oluşturduğu örgütler sürekli kendilerini
yeniler ve başarılarla hedeflere daha kolay ulaşırlar. Bu tartışmalar
ışığında

öğrenen

örgüt,

bütün

üyelerinin

öğrenmesini

sağlayan/kolaylaştıran ve kendisini sürekli olarak dönüştüren örgüt
olarak tanımlanabilir. Bu tanım, kendi içinde önemli sayılabilecek dört
önemli düşünceye özel vurgu getirir.
1. Bireyin öğrenmesini aktif şekilde sağlayan/kolaylaştıran ve teşvik
·eden örgütsel yöne vurgu yapar. Buna göre sadece öğrenme eğilimleri
olan üyelere sahip olmak, öğrenen örgüt olarak adlandırılmak için
yeterli bir koşul değildir.
2. Örgüt üyelerinin bütününe vurgu getirir. Sadece belli gruplara
odaklanmak yeterli değildir. Çünkü sistem, bir birey veya gruba ait
öğrenmenin,

diğerlerinin öğrenmesini etkilediği; sonuçta bütün

üyelerin birlikte öğrendiği kolektif bir sistemi anlatır.
3. Bireysel öğrenmeye yön verirken, aynı zamanda örgütün, sürekli
değişim ve uyum sürecine ilişkin deneyimi ve değişim sürecinin bizzat
kendisine dair öğrenme üzerinde odaklanır.
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4. Yeniden yaratma/üretme

ve dönüşümsel

süreçlerine

dikkat çeker

(Balay & Diğerleri, 2004: 15).

Garvin, (1993)'e göre; Akt. Gregory (2000: 162-16),
" Öğrenen örgütler beş ana aktivite içindedir: sistematik problem çöz
me, yeni yaklaşımlara karşı deneyim, geçmiş tecrübelerden yararlan
ma, başkalarının en iyi uygulamalarından öğrenme, bilginin bütün ör
güt içerisinde hızlı ve etkili transferi. Öğrenen örgüt bilginin yaratılma
sı, doğrulanması ve transferinde yetenek sahibi olduğu gibi yeni bilgiye
ulaşma ve onu yansıtmada gerekli davranış değişikliği yeteneğine de
sahiptir" (Garvin, 1993; Akt. Gregory, 2000: 162-16 ).
"Okul yaşayarak öğrenme ortamıdır. Öğrenen organizasyonların vazgeçilmez
· özelliği de yeni bilgi teknolojileridir. Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin öğrenme
ım~arında aktif biçimde kullanılması söz konusu olmaktadır. Öğrenen okul bilgi
olojilerini

amaç

olarak

değil,

öğrenme

aracı

olarak

kullanmalıdır"

dıkçı,2001: 142). Okulda sürekli öğrenme; tüm okul çalışanının grup halinde
ğrenmesiyle gerçekleşebilir. Okulun esas görevi, sürekli eğitim hizmeti vermektir.
~ gütsel öğrenme olabilmesi için, okul kültürünün bir parçası olması gerekmektedir
Çelik, 2002). "Öğrenen organizasyon, hızli ve toplu bir şekilde öğrenen ve kendini
- ekli olarak daha iyi bilgi toplayabilen, bunu yönetebilen ve örgütün başarısı için
anabilen bir örgüt haline getirmeye çalışan organizasyondur. Örgüt içindeki ve
sındaki herkes çalışırken öğrenmeye yönlendirilir. Diğer bir ifade ile öğrenen
ganizasyon; uyum ve değişim için kapasitesini ve becerisini sürekli geliştiren
ganizasyondur" (Kıngır & Mesci, 2007: 67). Öğrenen örgüt;

zaman içinde

yönettiği kurumu tanıyıp, becerisini geliştiren ve her gün bir önceki günden daha iyi
an bir yönetim sistemidir (Özgen & Türk, 1996).
Modellerin detayları kadar merkezi sisteme uygunluğu da önemlidir. Çünkü
KKTC' de okullarımızın idaresi merkezden yönetim ile yapılmaktadır. Bütün idare
işlerle hizmetlerin tek elde merkezde toplanması merkezden yönetim, hizmetin ve

idari işlerin bir kısmının başka özerk yönetim kuruluşlarına verilmesi ise yerinden
yönetim biçimini oluşturmaktadır. Merkezden yönetimin taşrada yumuşatılmış olarak
uygulanılması ise yetki genişliği ilkesini ortaya çıkarmıştır. Bu ilke sayesinde
merkezi yönetimin taşra örgütleri kurularak, belli konularda kendileri karar alabilme
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~gına

ulaşmışlardır.

Karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığı yönetim biçimini

ıeyen en temel öğe olarak karşımıza çıkmaktadır (Çağlar, 2007).

Farklı ortam ve durumların söz konusu olması; yapılabilecekler için, gelişim
"Durumsallık Yaklaşımını" öne çıkarmaktadır. Durumsallık yaklaşımına göre
~-·er, değişen çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, değişken bir
.rede sabit ilkelere bağlı kalmak doğru değildir. Örgütler değişmez ilkelere göre
içinde faaliyet gösterdiği çevrenin koşullarına göre şekillenir. Örgüt, açık
olınası özelliği ile çevreyle iletişimde bulunmak, ondan etkilenmek ve onu
ilemek durumundadır. Bir örgütü etkileyebilecek, çevresel şartlar ve içinde

ulan durumdan etkilenebilecek unsur ve süreçler; Alt sistemler, Yönetim
emeleri, İletişim şekli ve kanalları, Formelleşme derecesi, Merkezileşme
esi, İşbölümü ve uzmanlaşma, Emir komuta ve kurmay ilişkileri, Kontrol alanı,

..

(

tici sayıları, Orgütsel büyüklük, Karar kültürü ve diğerleridir. Burada önemli
, sadece içinde bulunulan durum ve şartların bu unsur ve süreçleri etkilemesi
ğil, aynı zamanda nasıl etkileyeceğidir. Bu yaklaşıma göre oluşturulan bir süreçte,

hrrumun gerekliliğine uygun analizinin yapılması ve analiz ve sonuçlara göre yapı
e süreçlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle; örgütler çevresel koşullara
yum sağlayacak esnek yapılar olarak gelişmektedirler. Böyle bir yaklaşım, değişen
er yeni durum için farklı yönetim uygulamalarını gerektirir (Genç, 2004).

)urumsallık yaklaşımına göre yönetim; her yerde ve her örgüt için geçerli olabilecek
ir yönetim uygulaması yerine, her örgütün içinde bulunduğu duruma uygun

ayılacak bir yönetim uygulamasını bulmayı amaçlamaktır. Bu durumda, durumlar
eğişince yönetim uygulaması da değişecektir (Şimşek ve Çelik, 2009).
Okul gelişimi için önerilen modellerin dışında; örgütsel perspektif ağırlık

irgütsel etkililik modellerini Chenk (1996)'e göre, Akt. Balcı, A. (2007a) aşağıdaki

ablodaki gibi açıklamıştır:
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Etkiliği Modelleri
Okul Etkiliği
Kavramı
Aınaç Modeli
Belirtilen amaçların

!

r

ıynak-Girdi

Modeli

üreç Modeli

Modelin Yaralılığı
Koşulları

-----------·

.

·------~~

Okulda program
Amaçlar açık, fikir
başarılması
birliği var, sınırlı ve
planlarında listelenmiş
ölçülebilir, kaynaklar
amaçlar.
eterli.
İhtiyaç duyulan
Ön koşullu kaynaklar
Girdi ve çıktılar
kaynakların ve
arasında açık bir ilişki örneğin öğrenci özgeçmiş
girdilerin başarılması var, kaynaklar yetersiz.
kalitesi, finansman
desteği vs.
Düzgün ve sağlıklı Süreç ve çıktı arasında '!Liderlik,iletişim, katılma,
içsel model
açık bir ilişki var. 1
eşgüdüm, sosyal
Tarafların istekleri
uyumlu ve ihmal
edilemez.

Eğitim yetkililerinin,
yönetim heyeti,
yöneticiler, öğretmenler,
veliler, öğrencilerin

- allık Modeli! Okulun yaşaması için Okullar arası yaşama

Halkla ilişkiler,
pazarlama, halk imajı,
saygınlık, toplumda statü.

Tüm güçlü tarafların
doyumu

Doyum Modeli

lyasal ya da pazarlama
! etkinliklerinin

i

ölüm
değerlendirmelidir.

başarılması
· ·..· · ·.·.
.
Etkisizlik
1 karakteristiklerinin
·
okulda yokluğu

..........· ·.·.············.··· ı·

·····

Etkililiğin görüş
Var olan çalışmalar,
birliğine varılması
fonksiyonsuzluklar,
ölçütü yok, ancak okul güçlükler, eksiklikler.
geliştirme stratejilerine
ı·c-..-ı
ihtiyaç var.
,
-......
··--···-·......
-............. T1
_
.. _ ·--·
.. .. •..........•..............•......
...j
Çevresel değişmelere Okul değiştir; çevresel j Dış ihtiyaçlara duyarlılık, I
Örgütsel
[uymave içsel engellere
değişmeler ihmal
iç süreç yönetimi,
Öğrenme
uyma
etmemeli.
, program değerlendirme,
Modeli
ı
I
gelişme planı.
····ı
.
Toplam Kalite
içteki insanların ve
Tarafların ihtiyaçları .
Liderlik, insanların
Yönetimi
I süreçlerin, stratejik uyumludur; toplam • yönetimi, stratejik
I tarafların ihtiyaçlarını yönetim için teknoloji planlama, süreç yönetimi,
I
! karşılamak üzere
ve kaynaklar uygun. kalite sonuçları, taraflarını
I ·,•+--&•u•·-w.,.,,,
toplam yönetim
•
doyumu vs.
..
Etkisizlik
Modeli

I

ı

I

_

--

Değerlendirme
Göstergeleri

4

· ·

·-···

· .. ·--

..•.......

I

•......
~ca,.,.,·,·.,

,.

..

•

.

.•..

.. ..•

,....

..

•....

.
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.
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Şekil 2 Örgütsel Perspektif Ağırlık Örgütsel Etkililik Modelleri
Kaynak: Chenk (1996)'e göre, Akt. Balcı, A. (2007a).
Chenk (1996)'e göre, " Okulun beş tür fonksiyonu vardır ve okul etkiliği bu
fonksiyonları etkilediği sürece başarılıdır.

Bunun sonucunda okul etkiliği

fonksiyonlarına paralellik kurularak beş düzeyde düşünülür. Bu düzeyler: bireysel
düzey, kurumsal düzey, toplum düzeyi, ulusal düzey, uluslararası düzeydir " (Akt.
Balcı, 2007a: 4). Chenk (1996)'e göre, sekiz etkililik modeli beş düzey okul etkililiği
ile şekil 3 'teki gibi bir matris oluşturulabilinmektedir.
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Birey
Düzeyi
-~---~
--+---- ---*- .maç Mo~-~
a-•·M~~---Kaynak*
.-irdi Modeli ı _ _ _

M~-d~lf·--- *

Doyum
Modeli
Yasallı
_,todeH
Örgütsel
Öğrenme
::\1odeli

~~:~;:·-ı'~:::; liiius ))iizeyi[Uı;.~:;:;ası

Etkililik/Etkinlik

_.lodeller

*

*

I

I

.,

*
*

*
----------

*-~

*

*

-------·

- - ----

ı

*

-

*

- - - - - - - - - - - ---~'
*

*

,

*
ı

Dışsal Etkililik/Etkinlik

*

*

,._.;;....,,...,,

*

*

*

*

ı: r·-7 ı-·-

I

T~:::r-·-;

ı

ı

ı

onetiıını•
\_ --

\

ı

-,

1I

r-, ,

ı
I

- kil 3 Etkilik Model ve Düzeyleri Matriksi

.ynak: Chenk (19~6)'e göre, Akt. Balcı, A. (2007a).
2.5. YURTDIŞINDA; EGİTİMDE, OKULDA GELİŞİM

Balcı (2007b)' e göre;
"Okul ve okul geliştirme kavramı geçmişten günümüze yeni anlamlar
kazanmıştır. Modern anlamda okul geliştirme çalışmaları ilk olarak
ABD'de başlatılmıştır. Okul geliştirme ile ilgili çalışmalar, 1970'li
yıllardan itibaren giderek artmıştır. ABD, Hollanda, İngiltere, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Finlandiya, Kanada gibi ülkeler başta ol
mak üzere birçok ülke bu alanda araştırma yapmış ve çalışmalar yürüt
müşlerdir. ABD'de "etkili okul" batıda özellikle de İngiltere'de "iyi okul
çoğunlukla da "okul geliştirme" (School improvement) olarak anılmaktadır. Örneğin;
OECD/CERİ Uluslar arası Okul Geliştirme Projesi okul geliştirmeyi:
"Öğretim-öğrenme sürecinin değişimi ve/ veya okulu daha etkili
kılmak yoluyla bir ya da daha çok okulda son amaç olarak eğitimsel
amaçları başarmak için içsel koşulların yaratılması" olarak tanımlamaktadır. Okul geliştirme esasen okulu etkili kılmak olarak anlaşıl
maktadır. Okul geliştirmenin temel amacı da okulun problem çözme
kapasitesinin geliştirilmesidir. Bunun içinde okula dayalı, okul çaplı
29

stratejiler, merkezi değişme stratejilerine tercih edilmektedir"

LIBRARY

(Balcı, 2007b: 11 ).
İnsanoğlu 21. Yüzyılda; geçmiştekinden
.-milenlerin

"';;fi

.?.

oldukça farklı hatta son ot~rlcda:Fıfıv
~

geleceğe temel oluşturamayacağı

gelişmelerle karşı karşıyadır. Yarını

dlmek için, bu değişen değerleri iyi yakalamak gerekmektedir. 20. yüzyıldan 21.
a aktarılan değerler arasında; küreselleşme,

çok kültürlü ve çok dilli olma,

cjirimln yaşam boyu olması, eğitimin çok kanaldan alınarak gerçekleşmesi,

öğretme

e öğrenmenin gerçekleştiği, öğrenmenin merkezde olduğu yaklaşımlar kendisini
ııfiıstemıektedir.

Bunlara

ilaveten,

üç temel kavram

krasinin de yeni yüzyılın değişen özellikleri

olan;

ekonomi,

nüfus,

ve

ile birlikte yeniden incelenmesi

kmektedir (Oktay, 2001).
Sanayi toplumundaki
yaklaşım
endiğinde

eğitim yaklaşımı, günümüzdeki süreçte yerini alan bilgi

için yetersiz

"eğitimin

kalmaktadır.

Gelişmiş

çağdaş bir yorumunun"

ülkelerin

yapıldığı

eğitim

görülmektedir.

sistemleri
Mesela

rıya'da eğitim için, eğitimin tüm katılımcıları ile tartışılıp yenilikler yapılmaktadır.
lan, 1999). Bu konuda İngiltere Başbakanı Blair'in yaptığı bir konuşması dikkat
icidir (Akt.Kaptan,1999:33):

"İngiltere'nin

18.yüzyılda serveti toprak idi. 19. ve

-~-~üzyılda toprağın yerini fabrikalar ve sermaye aldı. 21. yüzyılda servetimiz insan
aktır.

İnsan

potansiyelini

özgürleştirmeli,

yeteneklere

vurulmuş

zincirleri

armalıyız." İfadelerini kullanmıştır.
Drucker (1994 ), eğitimdeki gelişmeler ve ortaya çıkan farklılıklar konusunda
~ emli açıklamalarda bulunmuştur:
"Önümüzdeki yıllarda eğitim alanında meydana gelecek değişiklikler,
modern okulun, üç yüz yılı aşkın bir süre önce kitapların basılmasıyla
ortaya çıkışından bu yana görülen değişikliklerden daha büyük olacak
tır. Bilginin gerçek sermaye ve zenginlik yaratan başlıca kaynak haline
geldiği bir ekonomi, eğitim performansı ve eğitim sorumluluğu açısın
dan eğitim sistemine ve okullara yeni ve zorlu talepler yöneltmektedir.
Bilgi işçilerinin egemen olduğu bir toplum ise, sosyal performans ve
sosyal sorumluluk açısından daha da yeni ve daha da zorlu taleplerde
bulunur. Eğitimli insanın nasıl birkimse olduğu üzerinde bir kez daha
durup düşünmek zorunda kalacağız. Aynı zamanda öğretme ve öğren-
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me biçimlerimizde çok kesin ve hızlı biçimde değişmektedir. Bu kıs
men öğrenme sürecine ilişkin yenikuramsal anlayışın, kısmen de ye
ni teknolojinin sonucudur. Son bir nokta da, okullardaki pek çok ge
leneksel disiplinin kısır, belki de eskimiş hale düşmesidir. Böylece ne
öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz, hatta bilgi derken neyi kast ettiğimiz ko
nusunda da bir takım değişikliklerle karşı karşıya bulunmaktayız."
(Drucker, 1994)
Türkiye' de eğitim ve okulla ilgili şikayetler alt yapı sorunları ile birlikte daha
k yönetim, öğretmen ve eğitimin niteliği konusunda olmaktadır (Şişman, 2002).
Beare & Diğerleri (1991), her ülkenin kendi koşullarına ve önceliklerine göre
kul geliştirme modelleri üretmesi ve uygulayabilmesi

gerektiğini, bir okulun etkin

ve etkili olmasından söz edebilmek içinse; bir okulun her şeyden önce ulaşmak
· ediği belli amaçları olması gerektiğini ifade etmektedir.
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BÖLÜM III
YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, çalışma grubu, veri toplama aracı ve
~esi,
!waııcktedir.

verilerin

3.1. Araştırmanın

toplanması

ve verilerin

çözümlenmesi

konularına

yer

Modeli

Bu araştırmada KKTC devlet ilkokullarında; yöneticilerin, kullandıkları okul

•işim yaklaşımlarının yöneticiler, öğretmenler ve velilere göre değerlendirilmesi
_ıa,,ıeri doğrultusunda, farklı boyutlarını ele almaktadır. Araştırmada hem nicel
.e

nitel veriler toplanmış ve araştırma deseni "içerik analizi" ve "genel tarama

modeli" olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman
enmesi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir
izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
ştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme
iğini kendi içinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış
üsmeler olarak sınıflamak mümkündür. Yarı-yapılandırılmış görüşmede sorular
en belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır (Karasar, 1998). Bu
:-ovuıçJ.ll

tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı olmadığı gibi yapılandırılmamış

- - meler kadar esnek değildir; ikisi arasında yer almaktadır. Araştırmacıya
klik sağladığı için görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği
anılmıştır (Dağlı ve diğerleri, 2009)
3.2. Araştırmada Evren
Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 2012-2013 eğitim
öğretim yılında İlköğretim Dairesi'ne bağlı, ilkokullarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler ile bu okullarda öğrencisi bulunan veliler oluşturmaktadır. Milli Eğitim
Gençlik ve

Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi Uzmanları tarafından hazırlanan

ğitim istatistiklerine göre Ocak-2013 tarihi itibariyle KKTC'de ilköğretim Dairesi
ünyesinde 131 yönetici (66 müdür, 65 müdür yardımcısı), 1160 öğretmen ve 15049
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ci bulunmaktadır.

Velilerin sayısının tesbitine gidilmemiştir.

Ancak yaklaşık

öğrencilerin sayısının yarısı kadar olduğu tahmin edilmektedir.

-öA

3.3. Çalışma Grubu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde

İlköğretim Dairesine bağlı 86 ilkokul

:unmaktadır. Araştırmaya beş ilçedeki; bu ilkokullardan 17 yönetici, 20 öğretmen

_o veli olmak

üzere toplam 57 katılımcı dahil edilmiştir.

Çalışma grubunu belirlemek için olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden
kisiz

örnekleme

ılamayacak

yöntemine

kadar

başvurulmuştur.

Bunun

nedeni,

büyük olduğu için, belirli yöntemlerle

evrenin

tümü

daha küçük

ve

şılabilir, evreni de temsil eden bir katılımcı grubun oluşturulması, çalışmanın bu
üzerinde gerçekleştirilmesi,
itlilik, zenginlik,

bulunan sonuçların

farklılık ve aykırılıkları

evrende olması muhtemel

ele alarak bütüncül bir resim elde

etmektir (Yıldırım&Şimşek, 2011 ).

Tablo 1. Katılımcı durumu

Yönetici

Öğretmen

Veli

Toplam

İlçe
2

4

4

10

6

4

4

14

2

4

4

10

3

4

4

11

4

4

4

12

20

20

57

Lefkoşa
Girne
Gazimağusa
Güzelyurt
Yeni İskele

17
To.e,lam

3.4. Veri Toplama Süreci
Araştırma verileri 17 Ocak - 27 Mart tarihleri arasında katılımcıların uygun
oldukları saatlerde ve okulda yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada
katılımcıların
yaklaşımlarının,

görüşlerine
okul

göre;

yöneticilerin

yöneticilerinin,

kullandıkları

öğretmenlerin
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ve

okul

velilerin

gelişim
görüşleri

tusunda farklı boyutları belirlenmeye

çalışılmıştır.

Verilerin toplanmasında

... anan görüşme formunda okul gelişimini etkileyen etkenler dikkate alınarak
piişme

soruları hazırlanmıştır.

Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için

e formu önce 10 katılımcıya uygulanmış, bazı sorular içeriği benzemesinden
yı görüşme soruları listesinden çıkarılmış veya birleştirilmiştir, bazı sorulara da

_.....)1cı bilgiler eklenmiş ve böylece forma son şekli verilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi
Bu araştırmada önce görüşme formunun birinci bölümünde belirtilmesi
en, katılımcıların demografik özelliklerini özetlemek bakımından yaş, cinsiyet,
- ...-, yönetici . ile öğretmenlerin hizmet süreleri ve okuldaki hizmet süreleri,
ilerin okulda

veli

olma

süreleri değişkenlerinin

frekans ve yüzdeleri

planmıştır.
Daha sonra aynı formun ikinci bölümündeki soruların cevaplarından elde
ilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde veriler dört aşamada
malız edilmektedir (Yıldırım&Şimşek, 2011).
I.Verilerin Kodlanması: İçerik analizinin bu ilk aşamasında, her bir katılımcıya
a verilerek görüşmenin dökümleri yapıldıktan sonra katılımcılardan elde edilen
eriler araştırmanın çerçevesi içerisinde incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış ve
namsal

olarak ifade ettiği anlam isimlendirilip kodlanmıştır. Araştırmanın

rvramsalçerçevesine ve görüşme sorularına dayanılarak daha önce hazırlanmış olan
listesine, tüm verilerin incelenmesinden sonra son şekli verilmiştir. Bu kod
istesi verilerin düzenlenmesinde anahtar liste görevini görmüştür. Araştırma
sorularının dışında kalan veriler kodlama dışında bırakılmıştır.
2.Temaların Bulunması: Bu aşamada ise verilerin kodlanması aşamasında
lirlenen kodlar her biri ayrı kategori olarak kabul edilmiş ve ayrı temalar olarak
eğerlendirilmiştir.
3.Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Organize Edilmesi ve Tanımlanması:
Bu aşamada ise katılımcıların görüşleri okuyucunun anlayabileceği bir dilde
açıklanmış ve görüşler ilk elden okuyucuya sunulmuştur. Görüşme notlarının hangi
katılımcıya ait olduğunu belirlemek amacıyla dipnot kullanılmış ve görüşme notları
tırnak işareti içinde verilmiştir. Daha sonra parantez içinde görüşmenin hangi
katılımcıya ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki örnek açıklamalarda kodlama sistemi
verilmiştir:
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RNEK: "

"(G:Y (A (1)))

: Görüşme;
: Yönetici; Ö: Öğretmen; V: Veli
: A Okulu;
1 Numaralı Katılımcı

ılguların
L

Yorumlanması:

Ayrıntılı

bir biçimde tanımlanan

ve sunulan

araştırmacı tarafından yorumlanması ve bazı sonuçların açıklanması bu

ıda yapılmıştır. Toplanan veriler nitel araştırmanın gerektirdiği aşamalardan

c yorumlanmış ve bir takım sonuçlar çıkarılmıştır.
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BÖLÜM IV
BULGULAR VE TARTIŞMA

lgular

3u bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda katılımcılardan elde edilen
çözümlemeleri

sonucunda

ortaya çıkan bulgulara

ve yorumlarına

yer

stedir.

3ulgular bölümünde önce ömeklem grubunun genel yapısını tanıtıcı frekans
e dağılımlarına kısa açıklamaları ile birlikte yer verilmiştir. Daha sonra ise
.ler sonucunda elde edilen veriler analizlere tabi tutulmuştur.

atılımcıların Genel Yapısına İlişkin Frekans ve Yüzdeler

lraştırma ile elde edilen ve ömeklem grubunu oluşturan 57 katılımcıya ait

fik verilerin frekans ve yüzde dağılımları aşağıda sırasıyla verilmiştir.

Katılımcıların Yaşlarına Göre Genel Dağılımı
N

%

Yaş Aralıkları
25-30

7

12

31-35

10

18

36-40

8

14

41-45

14

25

46-50

7

12

51-55

10

18

1

56 ve üzeri
Toplam

57

(1) (2)
100,0

blo 2' de katılımcıların yaşlarına göre dağılımları verilmiştir. 7 katılımcının
-30 yaş, 10 katılımcının (%18) 31-35 yaş, 8 katılımcının (%14) 36-40 yaş,

36

~

(%25) 41-45 yaş, 7 katılımcının (%12) 46-50 yaş ve 10 katılımcının
-· -55 yaş arasında, 1 katılımcının (%1) 56 yaş ve üzeri olduğu belirtilmiştir.

Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Genel Dağılımı
N

%

Kadın

40

70

Erkek

17

30

Toplam

57

100,0

Cinsiyet

ablo

3 'te

katılımcıların

cinsiyetlerine

göre

dağılımları

verilmiştir.

rmaya %70 oranında 40 kadın ve %30 oranında 17 erkek katılmıştır.
,-.w..mcılann çoğunu kadınlar oluşturmaktadır.

.ı. Katılımcıların Görevlerine Göre Genel Dağılımı
N

%

Yönetici

17

30

Öğretmen

20

35

Veli

20

35

Toplam

57

100,0

Görev

Tablo 4 'te katılımcıların görevlerine göre dağılımları verilmiştir. 17
rılımcının (%30) yönetici, 20'sinin (%35) öğretmen ve 20'sinin (%35) de veli
duğu belirtilmiştir. Buna göre araştırma grupları içerisinde en az grubu yöneticiler
uştururken, en çok grubu ise öğretmenler ve veliler oluşturmaktadır.
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ici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1

3

3

8

6

16

4

11

23

62

37

100,0

. -5 yıl
o yı1
-15 yıl
6-20 yıl

_ ı yıl ve üstü
Toplam

ablo 5' te katılımcıların hizmet sürelerine göre dağılımları verilmiştir. 1
mırı (%3) 1-5 yıl, 3 katılımcının (%8) 6-1 O yıl, 6 katılımcının (%16) 11-15
kanlımcmın (%11) 16-20 yıl arasında, 23 katılımcının (%62) 21 yıl ve üzeri
lirtilmiştir.

6. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre Genel

fılınu

(Yönetici-Öğretmen)
N

%

10

27

4

11

12

32

5

14

6

16

37

100,0

Hizmet Süreleri
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20yıl
21 yıl ve üstü
Toplam

Tablo 6' da katılımcıların bulundukları okuldaki hizmet sürelerine
e genel dağılımları verilmiştir. 1 O katılımcının (%27) 1-5 yıl, 4 katılımcının
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•aıııııııcının (%16) 21 yıl Ye üzen oıcıugu oenrtıımışur.

Jımcıların Bulundukları Okuldaki Veli Olma Sürelerine Göre Genel

eli)
N

%

10

50

4

20

2

10

3

15

1

5

Yeli Olma Süreleri
_., yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
10-12 yıl
13 yıl ve üstü

100,0

20

Toplam

Tablo 7' de katılımcıların bulundukları okuldaki veli olma sürelerine
dağılımları verilmiştir.

1 O katılımcının

(%50) 1-3 yıl, 4 katılımcının

4-6 yıl, 2 katılımcının (% 10) 7-9 yıl, 3 katılımcının (% 15) 10-12 yıl arasında,
.-,ııııııcının (%5) 13 yıl ve üzeri olduğu belirtilmiştir.

1.2. Katılımcıların Görüşme Sorularında Belirtilen Konuların Olup Olmadığı,
~ pılıp Yapılmadığı, Katıp Katmadığı, Destekleyip Desteklemediği, Önemseyip
emsemediği Düzenleyip Düzenlemediği, Şeklindeki İfadelerine Göre Frekans
Yüzdeleri
Katılımcıların

konuyla

ilgisi olmayan

larak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
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cevapları

değerlendirme

dışında

. Katılımcıların Görüşme Sorularında Belirtilen Konuların Olup
Olmadığı, Yapılıp Yapılmadığı, Katıp Katmadığı, Destekleyip
Desteklemediği, Önemseyip Önemsemediği Düzenleyip Düzenlemediği,
Şeklindeki İfadelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları
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.T'T: Okulda, eğitim ve öğretime ilişkin hedeflerinin belirlenmesi adına,
-----ınıuş

bir vizyonun olup olmadığı ve düşünceler:

unuzda, eğitim ve öğretime ilişkin hedeflerinin belirlenmesi adına,
mıdır? Düşüncelerinizi açıklar mısınız? Sorusu
~

sorulmuş ve görüşleri alınmıştır. Yöneticilerin %100'ü, öğretmenlerin
·e velilerin %I OO'ü okulun eğitim ve öğretime ilişkin hedeflerin belirlenmesi
UŞturulmuşbir vizyonu olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin

•z

tici ve velilerin fikir birliği içinde olduğu gözlemlenirken, öğretmenlerin
bu görüşe katılmayarak, okulun eğitim ve öğretime ilişkin hedeflerin
enmesi adına oluşturulmuş bir vizyonu olmadığı görüşünü ifade etmişlerdir.
Okulun eğitim ve öğretim adına oluşturulan vizyonu ile ilgili olarak sorulan
ya araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri
9'da belirtilen temalar altında verilmiştir.

lo 9. Okulun Eğitim ve Öğretim Adına Oluşturulmuş Bir Vizyonu Var mıdır?

Düşüncü/er
Yönetici
ej sınavlarında başarılı olmak

Öğretmen

4

Veli

12

5

cilerin akademik yönden
2

şansını yüksek tutmak.
cadernik, psiko

ve

6

sosyal

lişimlerinin tamamlanması için
ıa göstermek. Akademik, spor,
al

aktivitelerde

başarı

9

6

3

lamak. Her yönden başarısını

na bir
mektir.

basamak

yukarı

encileri başarılı bir şekilde
1

turuma hazırlamak.
okulların üzerinde bir okul
rak,

6

1

re toplantılarında belirlenen

1

Iara ulaşmak.
klan,

iyi

bir

yurttaş,

5
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1

1

.-ıLerıne

sevgiyle

yaklaşan,

kendilerine

yeterli,

güvenen - bireyler

geleceğe, hayata en iyi

uygun
Gerekli
donanımı

6

sağlamak.

1

2

ojiyi yakalamak.
vizyonu belirgin değildir
tmenlerle

3

ğın değişen politikaları
rizyon oluşturmak mümkün

5

ır.

iyaçları doğrultusunda

3

fler oluşturulur.
ğitim sistemi vizyon

2

.lirlemeye izin vermiyor.

4

Tablo 9' da belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı öğretmen
bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

Kolejlere Hazırlama
Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
A okulu öğretmeni, " Okulun vizyonu kolejlere hazırlıktır, bundan başka da

vonu yoktur (G:Ö(A(l))) ". Şeklinde görüşünü sert bir ses tonu ile ifade ederek,

ılun vizyonunun

olduğunu,

bu vizyonun

kolejlere

hazırlık

olduğunu

ve bu

yonun da tek başına yeterli olmadığını ifade etmiştir.
D okulu öğretmeni, " Büyük bir okul olduğumuz için, okul idaresi açısından

tığımızda, ilk hedefleri şu anda kolej. Ne yazık kolej sınavları başladığı için. Ben
di çocuğumu derse göndermediğim, hedefim de kolej olmadığı halde, bu okulun
öğretmeni olarak o baskıyı hissediyorsun. Hem idarecilerden, hem velilerden,
ı

de büyük sınıflardaki öğretmenlerden. İster istemez sen de kendini o çarkın
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'nde buluyorsun (G:Ö(D(3))) ". İfadeleri ile kolej sınavının öğretmen olarak

endilerinde yaratılan baskının fazla olduğu, vizyonun kolej sınavı olması ve
j sınavının varlığının istenmediği, sözler ve ses tonuyla da vurgulanmıştır.

okulların üzerinde bir okul yapmak.

Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
C okulu yöneticisi, " Benim hedefim; okulu özel okulların üzerinde bir okul
W1lJ71Ulk

Bir özel okulun tüm imkanlarını öğrencilerimize, öğretmenlerimize sunmaya

ıoruz. Büyük bir kısmını da kat etmiş durumdayız. Gerek eğitim açısından,
kse araç gereç açısından. Binada bazı sıkıntılarımız vardır. Dolayısıyla önce
sıkıntıları

halledip

sonra

donanımı

sağlama

düşüncesindeyiz

Y(C(J))) ". Sözleri ile özel okuldaki imkanların okulda öğrenci ve öğretmenlere

sağlanabilmesinin önemi ve bunun için çalışıldığı ifade edilmiştir.
ukları kendi kendilerine yeterli, kendilerine güvenen bireyler olarak, geleceğe,
. ata en iyi şekilde hazırlamak

Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Öncelikle kendine güvenen, kendi kararlarını kendi veren,
eyip yaşayarak deneme yanılma yöntemini kullanarak yetişen öğrenciler yetiştirmeyi
defliyoruz. Amacımız bu. Öğrencilerimiz her zaman ön planda. Öncelikli bizim için.
• enci/erimizin yaşam standartlarına, seviyelerine, aile yapılarına, sosyal yapılarına
_ gun olarak, kendimize, yapımıza uygun bir şekilde uyarlıyoruz pek çok şeyi. Onların
artlarına göre de en üst seviye de performans gösteriyoruz (G: Y(B(3))) ". İfadeleri ile

rendi kendine yetebilen, sorgulayan, deneme yanılma yoluyla öğrenen öğrenciler
yetiştirme hedeflendiği ve öğrencilerin seviyeleri, sosyal yapı ve aile yapılarına göre
şekillenen eğitimde
'urgulanmıştır.

amacın, en üst

seviyede başarı

gösterilmesi

olduğu

Teknolojik Gelişmelere Uygun Eğitim İmkanı Sunmak. Gerekli teknik
donanımı sağlamak. Teknolojiyi yakalamak.
Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Yeni eğitim sistemine uygun çalışmaları yapmaya

başladık.

başlayarak

Teknolojiyi
yaymaya

geliştirme
başladık,

adına.
dörtlere
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Projeksiyon
indik

ve tüm

cihazlarımız
sınıflarımıza

beşlerden
yaymayı

Wlr; ·Jil;·oruz. Teknolojiyi yaka/amayı

hedefliyoruz (G:Y(B(2)J)". Şeklindeki sözleri

izJunJannın okulda tekuolojiyi yakalamak olduğu, şu anda da projeksiyon
~m

tüm sınıflarda kullanılması için çalışmalar yapıldığı ifade edilmiştir.

ı,t-ı,

B okulu yöneticisi, " Oku/ donanımın, tamamlamak için ve teknolojiyi en iyi
oku/a getirmek için uğraşıyoruz. Oku/gelişimi için bun/ara ihtiyaç vardır
'(5)) ". Sözleri ile donanın, ve teknolojinin, oku] gelişimi için gerekli olduğu

••••

n eğitim öğretim için gerekli teknik donanımı sağlamak.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:

A okulu yöneticisi, "Oku/ gelişimi için; sınıflarda bilgisayar destek!; eğitim

mah akıllı tahta donanımından yararlanılmalıdır. Bu donanım/ar sağlanırsa;
• Prmende, öğrenci de bundan yarar/anacak ve bu da oku/a daha çok başarı
~cekıir (G:Y{A(2)))". İfadesi ile okulun başarısının artması için bilgisayar
kli eğitime ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.

-.ı...ı,hğın değişen politikaları ile vizyon oluşturmak mümkün değildir.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:

C okulu öğretmeni, "Okulumuzun vizyonu yokıur. Ama olmalıdır. Bu bizi
'atan bir süreçıt-, Çiinkü sadece giinUYaşıyoruz. Bakanlığın gdriişlerine bağlı
-ak siirek/i değişen eğitim politika/arı bizi yıpratan bir süreçtir. Belirsizlik her
'an kendisini koruyor. Giinii birlik politika/ar/a giinü Yaşıyoruz. Bunun içinde
·fun vizyonunun olması miimkün değildir (G:ö(C(J))) ". Sözleri ile bakanlıkta
• ·ekli değişimin olmasının, politikalarının sürekli değişmesinin öğretmenleri,
'
lan yıprattığı
ve bir vizyonun oluşmasını engellediği ifade edilmiştir.

~tim sistemi vizyon belirlemeye izin vermiyor,

Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
E okulu öğretmeni, "Okulumuzun bir vizyonu var ama kolej sınav/arından
u/anamıyor. Kolej sistemi buna izin vermiyor. Çocuklar test çözüyor. Çocukların
liincii sınıftan sonra; kitap okumaya hiç zamanları yok Bu yönde sıkıntı var
İ(E(J))) ". Sözleri ile kolej sınavının varlığının, okullarda başka bir vizyonun

urulmasını engellediği vurgulanılmıştır.
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E okulu yöneticisi,

" Bir yerde vizyon belirleyebiliyoruz.

ok da izin vermiyor. Dolayısıyla
da

görmüyoruz.

Mru:mundayız.
~auğumuz

Biz

Eğitim sistemimiz

çoğu zaman kendimizi eğitim yöneticisi

idareciyiz

aslında.

Tabi okul olarak bizim yapabildiğimiz

Bize

sunulanı

yönetmek

birtakım hedeflerimiz vardır.

hedefler vardır. Sistem bizi kolej sınavlarına sürüklüyor. Beşinci sınıfta

ryük hedef kolej sınavlarında başarı sağlamaktır. Alt sınıfta ise bir üst sınıfa en
sekilde yetiştirmektir.

Ben öğrenci merkezli bir eğitimi çok arzuluyorum ama

eştiremiyorum. Çünkü sistem buna izin vermiyor (G: Y(E(J))) ". İfadeleri ile
:~cinin

kendilerini,
sisteminin

eğitim sistemi içinde, sadece bir idareci olarak gördüğü,

okulların vizyonun

belirlenmesini

engellediği,

özellikle kolej

ırun, başka hedeflerin ortaya konulmasına engel olduğu vurgulanmıştır.
Mevcut sistemler çoğunlukla yeniliklerin önünde tıkayıcı durumda olabilirler.
vizyonu

olan

bir

örgüt,

sistemin

bu

engellemesini,

uygulamadaki

claşımlarıyla aşabilmelidir (Tekeli, 2003).

ızyonla ilgili bilgi sahibi olmama
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
A okulu öğretmeni, "Okulumuzun vizyonu herhalde vardır. Mutlaka vardır.
bunun hiçbir yönetici tarafından bizimle paylaşıldığını görmedim (G:Ö(A(2))) ".
klindeki görüşü ile vizyonun şimdiye kadar hiçbir yönetici tarafından kendileri ile
ylaşılmadığı ve bunun bir eksiklik olduğu ifade edilmiştir.
Şişman (1999), Okulun vizyon ve misyonunun

tüm paydaşlar tarafından

ip, benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

IT. BOYlJT: Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni
ırojeler üretilip üretilmediği, çalışmaların yapılıp yapılmadığı ve düşünceler:
Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler

retilip, çalışmalar yapılıyor mu? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve
örüşleri alınmıştır. Yöneticilerin %88'i, öğretmenlerin

%60'ı ve velilerin %90'u

kulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler üretilip,
alışmalar yapıldığı
elilerin

yakın

'öneticilerin

bir

görüşünü
yüzdelikle

ifade etmişlerdir.
fikir

%12'si, öğretmenlerin

birliği

Bu soruya ilişkin yönetici ve
içinde

olduğu

gözlemlenmiştir.

%40'1, velilerin 5'i bu görüşe katılmayarak,
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da eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler üretilip,
sınalar yapılmadığı

görüşünü

ifade etmişlerdir.

Öğretmenlerin

yönetici

ve

ilerden farklı olarak, daha fazla bir yüzdelikle 2/5'nin okulda eğitim ve öğretim
daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler üretilip, çalışmalar yapılmadığı görüşünü
e ettikleri görülmüştür. Velilerin %5'i ise; okulda eğitim ve öğretim adına daha
• iye ulaşmak için, yeni projeler üretilip, çalışmalar yapılıp yapılmadığı konusunda
ilgileri olmadığı görüşünü ifade etmişlerdir.
Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler ile
gili olarak sorulan soruya araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve
velinin görüşleri; Tablo 10' da belirtilen temalar altında verilmiştir.

· blo 10. Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler

retilip, çalışmalar yapılıyor mu? Açıklar mısınız?
Yönetici

Öğretmen

Veli

'lanlanan ama uygulama için
azı eksiklerin

8

4

5

2

1

1

3

7

4

11

mamlanmasını bekleyen

2

ujelerin olması.
vrupa Birliği Projeleri

ıpsamında proje

lışmalarının yapılması.

irev nedeniyle eksiklerin
/

derilmesinin çalışmalarının

anlanması.
µtim açısından, sosyal
ıliyet açısından daha iyiye

aşmak, ilerlemek için, her

ıdan en üst dereceyi

kalamak için çalışmaların

pılması.

mre toplantıları ile yeni

3

>je çalışmalarının yapılması.
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ece kitabı hazırlığı vb)
-

berlik Hizmetlerinin
elere ve öğrencilere ulaşım

1

1

1

1

ylarının planlanması ile
gili projelerin üretilmesi.
5. sınıflarda seviye sınıfları
luştıırma çalışmalarının
ılması.

cers araç gereçlerini
saklamaya uygun masa

2

sandalye alınması çalışmasının
. pılıyor olması.
il laboratuarı oluşturma

1

2

çalışması yapılıyor.
Bilgisayar laboratuarı

2

oıuşturma çalışması yapılıyor.
Bazı sınıflara akıllı tahtalar
ondu. Konulamayan sınıflar

8

6

1

9

6

2

-

2

3

2

3

4

2

· çin çalışmalar devam ediyor.
Donanım açısından, fiziksel
yapı için, adım adım daha
ileriye ilerlemek için,
eknolojiyi okula getirmek için
planlamaların yapılması.
Bina ve çevresi ile ilgili
çalışmaların yapılmış olması.
Tam donanımlı müzik odası
oluşturuldu.
Yeni binaların yapılmış
olması.
Halı sahanın yapılmış olması.

2
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2

•••••••• spor salonunun

4

2

2

1
gisayar odasının yapılmış

3

1

1
an ama yarım bırakılan

1

inlik, usanmışlık nedeniyle

1

· elerin üretilmemesi.

·alet yapımı projesinin

1

lanmış olması.
eme odasının yapılmış

1

1.

'aletlerin yapılmış olması.

·em parkın yapılmış

olması.

1

1

6

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

1

1

1

3

a park yeri
- enlemesinin yapılmış
ası.
eranın takılmış olması.
dece kolej sınavına yönelik
ıjelerin var olması.
istemli çalışma yerine, günü
irlik yapılan çalışmaların
yapılıyor olması.
Plansız büyüyen yapılar ilgili
çalışmaların yapılıyor olması

Tablo

1 O' da belirtilen

bazı temalarla

öğretmen ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:
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ilgili olarak;

bazı yönetici,

bazı

II

wpa Birliği Projeleri kapsamında proje çalışmalarının yapılması.

•

•mı açısından, fiziksel yapı için, adım adım daha ileriye ilerlemek için,

•• •• •ıloj~iokula getirmek için çalışmaların yapılması.
Bu düşüncelere ilişkin görüş şu şekildedir:

B okulu yöneticisi, "Çağdaş eğitim sistemlerini yakalamak adına teknolojiyi
iılmıek en önemlisidir. Yeni çıkan teknolojileri okulumuza getirmek bizim için çok
~idir.

Tabi maddi imkansızlıklar da çok önemli. Okul Aile Birliğimizden destek

ııııl:c,,n.

Velilerimiz aslında destek veriyor. Ayrıca Avrupa Birliği Projeleri
hazırlıyoruz. Özellikle fiziksel alt yapı ile ilgili projeler

'aruz

(G:Y(B(4)))". İfadeleriyle okula teknolojiyi getirme ve fiziksel alt yapıyı

mıştıırma adına veliler, okul aile birliği ve Avrupa Birliği Proje imkanından
anıldığı da ifade edilmiştir.

· ayar laboratuarı oluşturma çalışması yapılıyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
C okulu yöneticisi, "Bilgisayar laboratuarz oluşturma düşüncesi var. Ama
için de sıkıntı var. Okullar da bilgisayar öğretmeninin bulunmaması bu
uda bizlere sıkıntı yaratıyor. 20 - 30 bilgisayarı bir odaya kapatıp, sadece
- -'eden sonra kolfaaliyetinde kullanmak uygun değildir. Bunun için de ilk aşama da
llı tahtalarla her sınıfa en azından bir bilgisayarın girmesini sağlıyoruz
G:Y(C(l)))". İfadeleri ile bilgisayar laboratuarı oluşturma çalışmaların devam ettiği
okullarda bilgisayar öğretmeninin olmamasının sıkıntı yarattığı bu nedenden
layı ilk aşamada sınıflara akıllı tahta koyma çalışmalarını hızlandırdıkları ifade
edilmiştir.

Bina ve çevresi ile ilgili çalışmaların yapılmış olması.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
E okulu öğretmeni, "Bina ve çevresi ile ilgili çalışmalar yapılıyor ama okul
bütçesi ile her şey yapılamıyor. Sponsor bulunuyorfakat bu da yeterli değil.
Bakanlığında katkı koyması, yardımcı olması gerekiyor (G:Ö(E(4))) ". İfadeleri ile
okul binası ve çevresi adına gerekli işlerin yapılabilmesi için; sadece okul bütçesi ve
sponsorların yetersiz olduğu, bakanlığın da mutlaka katkı koyması gerektiği
vurgulandı.
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e öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler

lır ·

e ilişkin görüşler

'
lı41i$ılrıceye ilişkin görüş şu şekildedir:

öğretmeni, "Okulun bir programı, projesi yok. Okulda iletişim
fazla.

Teknolojik imkanlardan çok mahrum. Okulumuzda

en azından bir bilgisayar, bir printer yok. Sınıfta kullanılacak bir
'asik yöntemlerle gidiliyor. En büyük eksiklik bu. Proje yok.
özleri ile projelerin olmadığı, teknolojik gelişmelerden uzak, okulda
•

wırı hakim olduğu ve iletişimde sıkıntıların yaşandığı ifade edilmiştir.

: Okul bina ve bahçesinin eğitim ve öğretim çalışmaları a~lun.da.n.
~~q~\\\.~"\\ \\\.~~~'-~'-~~ Mış\'ı.nce\er:
Okul binanız ve okul bahçeniz eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun
mıdır? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri
Okul binası için;

Yöneticilerin %65'i, öğretmenlerin %45'i ve velilerin

'u okul binasının eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda
eldıı:Qu görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin velilerin nerdeyse tamamına

, yönetici ve öğretmenlerden farklı olarak okul binasının; eğitim ve öğretim
~aları

açısından uygun bir yapıda olduğu görüşünde oldukları gözlemlenmiştir.

eticilerin %35'i, öğretmenlerin %55'i, velilerin %10'u bu görüşe katılmayarak,
binasının; eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olmadığı
__örii.şünü ifade etmişlerdir.
Okul bahçesi için; Yöneticilerin %59'u, öğretmenlerin %40'ı ve velilerin
O'i okul bahçesinin eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda
uğu

görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin veliler çoğunluğunun,

. ·öneticilerinde3/5'e yakınının, öğretmenlerden farklı olarak okul bahçesinin; eğitim
-e öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olduğu görüşünde oldukları
~özlemlenmiştir. Yöneticilerin

%41'i, öğretmenlerin %60'ı, velilerin %30'u bu

görüşe katılmayarak, okul bahçesinin; eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun
ir yapıda olmadığı görüşünü ifade etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; okul bahçesinin, okul binasına göre,
eğitim ve öğretim çalışmaları açısından daha çok uygun olmadığı gözlemlenmiştir.
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90'nın okul binasını, %70'nin de okul bahçesini eğitim ve öğretim

o

açısından uygun gördüğü ve bu uygun görme oranın yönetici ve

I

•ıeılere göre fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yöneticilerin %65'i okul binasını,
okul bahçesini eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun gördüğü

pr I mlenmiştir. Öğretmenlerin okul bina ve bahçesini eğitim ve öğretim çalışmaları
iıı

•iau uygun görmediği gözlenmiştir.

Okul bina ve bahçesinin eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir
.__tab olup olmaması ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17

35 tici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri; Tablo 11 'de belirtilen temalar altında

11. Okul binanız ve okul bahçeniz eğitim ve öğretim çalışmaları açısından

-•anrw biryapıda mıdır? Açıklar mısınız?
Yönetici
bir yapı olması.

1

3

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

olması.

ğişikliklerin,

fiziksel
plansız

ılmış olması.

ğretmen odasının yetersiz
ası.
em

öğrenci

tuvaletlerinin

yapılmış olması. ı
Her şubenin okulda belirli bir
alana

yerleştirebilme

1

imkanının olması.
Okul

alanı

içerisindeki

yerleşim dağınık olması ve

Veli

1

.ya göre öğrenci sayısının

binasındaki

Öğretmen

1

kantinin sınıflara uzak olması.
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en

tuvaletlerinin

ıçının
--

- -------

1

geliştirilme
- .ı o----

-.

--- ~

2

-

1

2

-

1

ye ihtiyacının olması.
içlerinin uygun olması

_ gun oyun alanların

2

6

2

5

4

2

9

2

8

-

1

Bilgisayar odasının olmaması.

2

2

Bilgisayar odasının olması.

1

1

Müzik odasının olması.

2

2

Resim-iş atölyesinin olması.

1

1

Okulda parkın olmaması.

-

2

Asfalt alanın fazla olması.

-

2

Kapalı spor salonunun olması.

3

2

4

3

2

3

-

1

ası. Oyuncakların
ersiz olması.
yun alanı oluşturmak için
,je hazırlığının yapılmış
ı.
yun alanlarının ve oyun
klarının yeterli olması.
Öğrenciler için; bahçeye ve
klara özel zemin yapılma
.,

.

yacının olması.

>

Bahçenin

alan olarak yeterli

1

1

olması.
Branş

odaları

yapılma

ihtiyacının olması.
Binanın
çalışmaların

bakımı

ıçın,
yapılma

60

1

olması.
e ihtiyacının olması.

2

lonu ihtivacının
2

1

2

1

2

3

2

5

3

1

2

e oturma alanlarının
1.

-e bahçe olarak ideal bir

1
1

1

1

2

-

1

için, halı sahanın olması.
-

olojik anlamda geri
ş olunması.
-

·-· değişikliklere
rlanılmış olunması.
ede çim alan ihtiyacının
1

1.

-çe ve okul alanının
ersiz olması.

. 1

4

3

-

1

-

çeye öğrenciler için
1
arın yapılmış olması.
era sistemi ile okul
_ üvenliğinin sağlanmış

-

.ması.
Güvenliğin sağlanmış olması.
Güvenlik görevlisine ihtiyaç
lması.

-
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5
-

1

ablo

l

11 'da belirtilen

bazı temalarla

ilgili olarak;

bazı yönetici,

bazı

n ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

bir yapı olması. Bahçede oyun oynamak için uygun oyun alanların
--.am3SL

Oyuncakların yetersiz olması.

Bu düşüncelere ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Okul beton bir zemindedir. Bunun için uygun oyun alanı

. Okulun arka tarafına oyun alanları yapılması planlanmaktadır. Bina da
· değildir. Toplantı odası, muavinler için oda ihtiyacı vardır (G: Y(B(2))) ".
eri ile okul bina ve bahçesinin yetersiz olduğu, oyun alanı, toplantı ve muavin
ihtiyacı dile getirilmiştir.

ubenin okulda belirli bir alana yerleştirebilme imkanının olması.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu öğretmeni, "Ben okul binasını şu yönden çok olumlu buluyorum.
· -ci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar ayrı binadadırlar. Ortak bahçeyi
anıyorlar. Ama bahçenin alanı çok geniş. Şöyle kurallar var ve uygulama
sunda da çaba gösteriliyor: Birinci sınıflar diğerlerinin bölümüne geçemiyor.
tinleri ayrı. Dördüncü ve beşinci sınıfların oyun alanları farklı. Üçlerin,
ırtlerin oyun alanları farklı. Bu Kuzey Kıbrıs 'ta çok yaygın olmayan bir sistem.
ce de yaş grubu ve gelişim özellikleri bakımından çok olumlu artıları olabilecek
• ir durum. Çünkü biliyorsunuz artık; akran zorbalığı, küçüklerin büyüklerle gelişim
-ı=elliklerinin farklılaşması çok önemli. Okulun bu özelliğinin, bu olumsuzlukları
on/emesi konusunda oldukça yeterli ve olumlu olduğunu düşünüyorum (G:Ö(B(J))) ".
özleri ile Kuzey Kıbrıs'ta sık kullanılmayan bir sistemin okullarında uygulandığını
okuldaki farklı yaş gruplarına özel alanların ayarlanmış olmasının çocukların gelişim
özelliklerindeki farklılıklar düşünüldüğünde, olumlu olduğu ifade edilmiştir.

Binanın bakımı için, çalışmaların yapılma ihtiyacının olması.

Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
E okulu öğretmeni, "Okul idaremiz okulumuzun binası ile ilgileniyor ama
mutlaka ki eksikliklerimiz vardır. Binalarımız için okul idaresi ve okul aile birliği
sürekli çalışıyor ama hala yapılması gerekenler var. Bunun da artık devletin sorunu
olduğunu düşünüyorum. Devletin katkı koyması gerekiyor (G:Ö(E(3))) ". İfadeleri ile
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ı için okul idaresi ve okul aile birliğinin birlikte bir çalışmasının olduğu
için daha yapılması gerekenlerin olduğu, bu aşamada bakanlığın devreye
yardımcı olması gerektiği ifade edilmiştir.

R 7 rıde

çim alan ihtiyacının olması. Kapalı spor salonu ihtiyacının olması.

IF 7 eolojik

anlamda geri kalınmış olunması. Bilgisayar odasının olmaması.

binasındaki fiziksel değişikliklerin, plansız yapılmış olması.
Bu düşüncelere ilişkin görüşler şu şekildedir:
C okulu öğretmeni, "Öğrencilerin ikinci bir parka ihtiyacı var. Çim saha ve

spor salonuna ihtiyacı var. Teknolojik anlamda da iyi değiliz. Bir bilgisayar
'atuarı yoktur. Bunları yapabilmek için paraya ihtiyaç vardır Ayrıca okulda
büyük ama plansız programsız bir çalışma ile eklemeler yapılmıştır
ÖIC(2)) ". İfadeleri ile okulun pek çok eksiği olduğu ama bunların yapılabilmesi
paraya ihtiyaç olduğu ve plansız programsız yapılandırma

ile okula yapılan

emelerin de uygun olmadığı ifade edilmiştir.
C okulu yöneticisi,

"Her okulun bir salona ihtiyacı vardır. Bir yağmur

"' nca tüm etkinlikler yarım kalıyor. Bizim böyle bir imkanımız yok. Bu imkanı
ilamak için maddi ihtiyacımız vardır. Ayrıca ikinci bir dil öğrenilmesi çok
· mlidir. Bunun temelleri de ilkokulda atılıyor. Bir dil laboratuarı her okul için bir
· ·açtır (G: Y(C(4))". Sözleri ile salon ve dil laboratuarının okullar için mutlak
· yaç olduğu vurgulanmıştır.
Şahin (2006), okul binalarını ifade ederken; okul binaları, bakımlı, güvenli,
temiz ve yeterli donanıma sahip olmalıdır. Isınma, aydınlanma ve havalandırmanın
ygun

olmaması,

etkilemektedir.

öğrencilerin

fiziksel

ve

duygusal

gelişimini

Eğitim ve öğretimin iyi bir şekilde gerçekleşebilmesi

onanımın standartları yüksek olmalıdır şeklinde vurgulamaktadır.

olumsuz

için fiziksel

Okul binaları ve

esisleri; ilgi çekici ve estetik olarak tasarlanmış, ısı ve ışık sorunu olmayan, her
zaman

temiz

olması

gerçekleştirilebileceği
mekanların

en

etkili

gereken,

eğitim

ve öğretim

yapılar olması gerekmektedir.
kullanımı

için

programların

(MEB, 2007).
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etkinliklerinin

en düzeyde

Okul içinde yer alan bütün
yapılması

gerekmektedir

T"T: Okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir

•z

E ınesinin olup olmadığı ve düşüncüler:
unuzun . eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir

•z1

nesi var mı? Düşüncelerinizi açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş

"ôneticilerin %35'i, öğretmenlerin %20'si ve velilerin %20'si okulun eğitim
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesi olduğu görüşünü ifade
~-

Bu soruya ilişkin öğretmenlerle velilerin eşit yüzdelikle okulun eğitim ve

iıımm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesi olduğu görüşünde oldukları;
~erin

ise, %15 fazla yüzdelikle bu görüşte oldukları gözlemlenmiştir.

P.Rııericilerin %65'i, öğretmenlerin %80'i, velilerin %40'ı bu görüşe katılmayarak,
jııbı1m eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesi olmadığı

~ü

ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin; yöneticiler ve velilerden farklı olarak,

_ ük çoğunluğunun okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir

- hanesi olmadığı görüşünde oldukları gözlemlenmiştir. Velilerin %40'ının ise,
eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesi olup
m;rumığı

konusunda bilgilerinin olmadığı gözlenmiştir.

Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına
rap verebilecek bir kütüphanesinin daha çok olmadığı görüşünün ifade edildiği
..cczlemlenmiştir.Öğretmenlerin % 80'nin okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına
'ap verebilecek bir kütüphanesinin olmadığı görüşünün ifade edildiği eğitim ve

ğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olmadığı görüşünün
. önetici ve öğretmenlere göre fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yönetici, öğretmen ve

.elilerin okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin
atlığı görüşünü ifade ettikleri gözlenmiştir.
Okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin
olup olmaması ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17
yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri; Tablo 12'de belirtilen temalar altında
erilmiştir.
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Okulunuzun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
i var mı? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
Yönetici

Öğretmen

Veli

eye ihtiyaç yoktur.
gisayarlar vardır.
-

daha

zengin

desteklenmelidir.

~

4

4

-

3

7

6

1

2

de yürütüleceği bir
2

~

ve içinde bilgisayarı
ir ortam olmalıdır.

Raeniyle müzik dersi ile

1

sıkıntısı nedeniyle

5

uı.upnane yoktur.
·---.phane dersiyle, kullanım
imkanları ile var olan
1

-

1

-

1

1

5

4

namından iyi bir şekilde

. :ararlanılmaktadır.
"ütüphaneden, haftada bir

öğleden sonra yararlanılıyor.

Oda sıkıntısı nedeniyle

sütüphane odası iptal

ıdilmiştir.

(ütüphane oluşturmak için

'eterli oda yoktur.

1

:ütüphane çok önemlidir

ygun ortam sağlanmalıdır.

4

)ğrencilere kitap okuma

65

7

8

,,

ıe dersi sadece eğitsel
i olarak değil,

1

R ti&aoe vardır. Ama
--uııııınıııyor. Kütüphane

m-encilerin yararlanmaları

3

3

3

2

2

1

-=!·c,ıwrıalıdır.

Tablo

12 'de belirtilen

bazı temalarla

ilgili olarak;

bazı yönetici,

bazı

ğretmen ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

dece kütüphane değil de projelerin de yürütüleceği bir ortam olmalıdır. Göz
-,nünde, aydınlık ve içinde bilgisayarı olan bir ortam olmalıdır.
Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
B okulu" öğretmeni,

"Okulumuzda kütüphane yoktur. Ben kütüphaneden ziyade

adece gidip kitap okunulacak bir yer değil, projelerin de yürütülebileceği eğitim
ortamların olmasından yanayım. Türkiye 'de bir okul olarak iyi bir okulu da
gözlemledik. Ondan da esinlendim. Bir matematik ortamı, bir müzik ortamı, bir
Türkçe ortamı vb ortamlar, öğretmenlerin kendi proje odaları olup da öğrencinin
kendilerinin gelip çalışabileceği, sadece kütüphane olarak değil, gidelim kitap
okuyalım değil de öğrencilerin grup ödevlerini yapabildiği, boş derslerin de,
teneffüslerinde, buluşabileceği bir ortam olmalıdır. Ama ma/esef böyle bir ortamımız
yok (G:Ö(B(3))) ". Düşünceleri ile aslında okulda, bir kütüphaneden

çok proje

odalarına ihtiyaç duyulduğu, böyle bir oda da kitap okuma çalışmalarının yanın da
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iireW]1lllln

gerçekleştirebileceği ve öğrencilerin böyle bir odayı rahatlıkla

lııııbileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve böyle bir ortamın da daha uygun
e edilmiştir.
C okulu yöneticisi, "Ben 21 yıldır bu okuldayım. Bizim kütüphanede ciltleme

b

ğımız dönemi

~n

hatırlıyorum.

Yani kütüphane

yalnız

kitap

okumak

değil,

bakımıyla, tertibiyle ilgilenilmesi gereken bir branştır. Yalnızca kütüphane
ak için gidilen bir yer değildir. Eski arşivleri karıştırmak, eski gazeteleri

ı.. mrnıak,
~e

onları düzenlemek,
deyip de geçmemek

~eden

onları ciltlemek de bir kuiuphaneciltktir.
gerekir

Yalnız

(G: Y(C(3))) ". Sözleri ile zamanımızda

anlaşılanın kitap okunan yer olduğu ama öyle olmaması gerektiği,
bakımının yapıldığı, arşivlik değeri taşıyan eski bilgilerin de içinde yer aldığı,

· bilgileri düzenlemeden de sorumlu olunduğu bir branş olarak, okullarda yer

I

I ı ası gerektiği vurgulanılmıştır.

sıkıntısı nedeniyle kütüphane odası iptal edilmiştir.
Bu düşünceye

ilişkin

görüşlerin birkaçı şu şekildedir:

E okulu öğretmeni, "Oda sıkıntısı nedeniyle kütüphane bilgisayar odasına
üştürülmüştür. Tabi kütüphane de gereklidir. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı
andırılmalıdır

(G:Ö(E(I))) ". Sözleri ile oda sıkıntısı nedeniyle var olan

-~-phanenin iptal edildiği ama kütüphanenin de·gerekliliği ifade edilmiştir.
B okulu yöneticisi,

"Okulumuzdaki

nüfus

artışı

nedeniyle

var

olan

-ıüphanemizi bozup sınıf yaptık. Ne yazık ki öğrenci sayımız da artmaya devam
iyor (G: Y(B(3))) ". Sözleri ile öğrenci sayısının artışı nedeniyle kütüphane odasının

sınıfa dönüştürüldüğünü ve bu arada öğrenci sayısının artışının da devam ettiği ifade
edilmiştir.
V. BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin
bireysel eğitimine önem verilip verilmediği ve düşünceler:
Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel
eğitimine önem veriliyor mu? Bu konuda okul yöneticileriniz, neler yapıyor/
yapıyorlar? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %82'si, öğretmenlerin %70'i ve velilerin %85'i okulda eğitim
ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verildiği
görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin yönetici ve velilerin yakın bir
67

ue; ayrıca yönetici, öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğunun

da okulda

'e öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verildiği
- de oldukları gözlemlenmiştir.
%15'i

bu 'görüşe katılmayarak,

en öğrencilerin
dir.

Yöneticilerin

bireysel

Öğretmenlerin;

okulda eğitim ve öğretim

eğitimine

yöneticiler

%18'i, öğretmenlerin

önem
ve

verilmediği

velilerden

hizmetleri

görüşünü

farklı

%30'u,

olarak,

ifade
büyük

ğunun okulda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel
· e önem verilmediği görüşünde oldukları gözlenmiştir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; okulda eğitim ve öğretim hizmetleri
ren öğrencilerin bireysel eğitimine daha çok önem verildiği görüşünün ifade

· ği gözlenmiştir.
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine
Yerilip verilmediği ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan
yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri; Tablo 13 'te belirtilen temalar
verilmiştir.

blo 13. Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel

timine önem veriliyor mu? Bu konuda okul yöneticileriniz, neler yapıyorlar?

ıklar mısınız?

Yönetici

Öğretmen

Veli

neticiler öğretmenlerin
acı olduğu noktada,

3

8

ıdilerine iletilince yardımcı
yorlar.

nre çalışmaları ile her

avin kendi zümresindeki

4

ıfların öğrencilerinden

ıerdardır.

neticiler öğretmenlerle
lantılar yaparak,

1

·encilerle ilgili bilgileri

rorlar.
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1

2

aıcıcilerle bire bir ilişkilerle
1

1

5

uğun kendi içinde bir
_ •••.mak yukarı çıkması

3

1

llif:-edatm yetiştirilmesi, süre
sı, kolej telaşı, bireysel

3

· olumsuz etkiliyor .

5

3

4

5

4

6

1

3

2

1

. 'sel eğitimin yapılabilmesi
olumsuz bir etkendir.
umuzda
enının

özel

eğitim

olması,

büyük

ay'rıcalıktır.
ehber

öğretmenimizin

çok

sı vardır.
ğretmenler tarafından

7enme sıkıntısı olanlar için;

rinci ve ikinci sınıflarda

.pılıyor.

ı konuda herhangi bir tedbir

nmamıştır.

1

~etmenler, öğrencilerin

·eysel eğitimine önem

6

13

5

riyor. Çalışmalar yapıyor.
uf öğretmenin ilgisi ve
rağı doğrultusunda

1

·çekleştiriliyor.
rektiğinde velilerle iletişim
uluyor.

1

5

sınıflarda önem veriliyor.

: sınıflarda kolej yarışı

1

!eniyle önemsenmiyor.
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yönelen öğrenciler
1

ocukların bireysel
için dışarıdan

1

Tablo 13 'te belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı öğretmen
veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

•

ıOann kalabalık olması bireysel eğitimin yapılabilmesi için olumsuz bir

unıuzda Özel eğitim öğretmenimizin olması, büyük bir ayrıcalıktır.
her öğretmenlerimizin çok katkısı vardır.
Bu düşüncelere ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu öğretmeni, "Bireysel eğitime önem verilmesi gerekli ama sınıf
_ arı kalabalık olduğunda, öğretmenlerin ve yöneticilerin çocukların bireysel
•· imini takip etmeleri oldukça güçleşiyor. Bizim okulda özel eğitim öğretmeni
ası güçlü bir rehberlik servisinin olması, özel eğitim alınabilecek ya da herhangi
sorunu olabilecek çocuğun ayırt edilmesinde, kendini fark ettirmesinde etkili
·or. Ama diğer çocuklarda da, bireysel gelişim dönmelerindeki problemlerini
tayabiliyoruz. Bu konuda hem yöneticiler hem de öğretmen arkadaşlar destek
or. Ama akademik anlamada sınıf sayılarının kalabalıklığı ve her yıl sınıf
ğretmeninin değişmesi bunu sekteye uğratan sebeplerden biridir (G:Ö(B(l))) ".

özleri ile okullarındaki özel eğitim öğretmeni ve rehberlik servisinin varlığının
ireysel farklılıklar konusunda yapılabileceklerle ilgili olumlu bir etken olduğu,
cademik açısından sınıfların kalabalık olması, her yıl sınıf öğretmeninin
eğişmesinin ise; yöneticiler ve öğretmenler için olumsuz etken olduğu ifade
!ilmiştir.
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ı.atann yetiştirilmesi, süre sıkıntısı, kolej telaşı, bireysel eğitimi olumsuz
Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
B okulu öğretmeni, "Öğretmen elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Özellikle

· sınıflar için konuşacak olursam, beşinci sınıfların yetiştirmesi gerektiği bir
olduğu için sonuçta bunun bir hükümet politikası olması dolayısıyla
lıildui de direk olarak etkiliyor. Öğretmenleri de bu sistemin içinde olmasından
Dolayısıyla çocukların bireysel gelişiminden çok müfredatın
daha fazla soru çözülmesi açısından, daha iyi öğrencilerle iş
- -'üyor. Tabi bireysel eğitimde sekteye uğruyor. Ama yapılmıyor mu? Beşinci
öncesi öğrencilerde, beşinci sınıflara oranla daha iyi yapıldığına inanıyorum en
(G:Ö(B(2))) ". Sözleri ile özellikle beşinci sınıflarda kolej sınavı ve
ştirilmesi gereken müfredat nedeniyle bireysel eğitimin yapılamadığını daha iyi
ğrencilere yönelik bir eğitimin yapıldığı ama bir, iki, üç ve dördüncü sınıflarda ise
sinci sınıflara oranla, bireysel eğitimin, daha iyi yapıldığına

inandığını ifade

B okulu öğretmeni, "Sınıflar kalabalık bireysel eğitime inmek çok zor. Vakit

ıtlı ve bir hedefiniz var. İster istemez sınav odaklı da oluyorsunuz. O nedenle
ierlerine ayrılan süre azalıyor. Bundan dolayı da çok üzüntülüyüm (G:Ö(B(3)))".
özleri ile sistem olarak sınava odaklanmanın,

odaklanamayan

öğrencilere ayrılan

ireysel eğitim süresini azalttığı ifade edilmiştir.

Koleje yönelen öğrenciler farklı sınıfta eğitim alıyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
E okulu öğretmeni, "Koleje yönelen öğrencilerfarklı bir sınıfta eğitim alıyor.

Ben önce bu duruma karşı çıkmıştım ama aslında iyi· oldu. Böylece diğer çocuklar
sınıfta ezilmiyorlar. Böylece bireysel eğitim de yapılabiliyor (G:Ö(E(l))) ". Sözleri
okulda koleje hazırlanan öğrenciler için bir sınıfın oluşturulduğu,
bazırlanmayanlann

böylece koleje

bireysel eğitimine de fırsat sağlanabildiği ifade edilmiştir.

Sınıf öğretmenin ilgisi ve merağı doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:

C okulu öğretmeni, "Sınıf öğretmenin ilgisi ve merağı doğrultusunda
gerçekleştiriliyor. Eğer sınıf öğretmeninin vizyonunda varsa öğrenci şanslı çıkıyor.
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•cin

takibi ve zorlaması yoktur (G:Ö(C(3))) ". Sözleri ile bireysel eğitimin
öğretmenin isteğine bağlı olduğu, bunun kontrolünün ve olması

~lllllı

idareciler tarafından sağlanmadığı ifade edilmiştir.
Alkan (2001)'in ifadesi ile Eğitim, insanın bireysel hedeflerine, yaşamsal

..:::1wuğuna, tüın yetenek ve yaratıcılık potansiyellerinin oluşmasına olanak
dır. Bu nedenle eğitimde bireysel, ulusal ve küresel boyutlarda sürekli bir
ve değişim sağlamak gereklidir.

BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin
ormanslarının sık sık değerlendirilip değerlendirilmediği ve düşünceler:
Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerinizin
rmansları sık sık değerlendiriliyor mu? Bu konuda okul yöneticileriniz, neler
yorlar? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %100'ü, öğretmenlerin %90'ı ve velilerin %95'i okulda eğitim
öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin performanslarının sık sık
ğerlendirildiği görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin yöneticilerin tamamı,

etmenlerin ve velilerin büyük çoğunluğu neredeyse tamamına yakının okulda
.tim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin performanslarının sık sık
ğerlendirildiği

görüşünde oldukları gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin %1 O'u,

ilerin %5'i bu görüşe katılmayarak, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili
rak, öğrencilerin performanslarının sık sık değerlendirilmediği görüşünü ifade
ıişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; , okulda eğitim ve öğretim hizmetleri
ilgili olarak, öğrencilerin performanslarının sık sık değerlendirildiği görüşünün
le edildiği gözlemlenmiştir.
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin
formanslarının sık sık değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili olarak sorulan
rya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri;
ılo 14 'te belirtilen temalar altında verilmiştir.
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14. Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak,

cilerinizin performansları sık sık değerlendiriliyor mu? Bu konuda okul
tE rticileriniz,neler yapıyorlar? Açıklar mısınız?

Yönetici

Öğretmen

Veli

e 5. sınıfların
7

6

5

yöneticileri yapılacak
rmansla ilgili
,,_

.-

__ ._..,_ .•.•..

1

ce, gerekli desteği

reriyarlar.
"öneticiler öğrencilerin
ormans bilgilerini

1

1

2

11

10

8

4

1

1

1

1

-

4

2

-

1

2

2

~ğretmenlerden alıyorlar.
'öneticilerin uyguladığı
sınavlar var.
Yöneticiler sınıfa ders
Yermeye girdiklerinde
eğerlendirme yapıyorlar.
Yöneticiler sınıfları gezerek
öğrencileri; bekledikleri
performansla ilgili
bilgilendiriyor ve takip ediyor.
Yöneticiler sabah öğrenciler
toplandığında öğrencileri
ödüllendiriyor.
Yöneticiler; ailelerden,
öğrencilerin performansları ile
ilgili bilgi alıyor.
Öğrencilerle bire bir ilişkilerle
performansları takip ediliyor.
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4

enler

tarafından
2

iıııııd:,ımanslar

akademik

5

2

1

ve

faaliyetlerdeki

e toplantıları

3

ile genel
yapılıyor,

el

performans

6

3

ğerlendirmeleri

~ iye belirlemek
klılığı

ve varsa

kaldırmak

ıçın

1

sınavlar yapılması istendi ama
ygulamaya konulamadı.
por ile ilgili performanslar

1

önem seni yor.
Öğretmenlerde dahil olmak
üzere, sosyal faaliyetlerle ilgili

1

performanslar
değerlendirilmiyor.

Tablo 14'te belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı öğretmen
ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

Seviyebelirlemek ve varsa farklılığı kaldırmak için sınavlar yapılması istendi
ama uygulamaya konulamadı.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
D okulu öğretmeni, "Sene başında alınan karar, sınıflar arası her ay sınavlar

yapılacaktı. Her şube arasında uçurumun oluşmaması için, tüm derslerdeki durumun
ortaya çıkarılması için öğretmenleri tarafından ortak sorular hazırlanacaktı. Her ay
değerlendirme testi yapılacaktı. Aslında desteklemiştik. Bazı öğretmen arkadaşlar
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.• ı çıktı. Böyle bir şey olur mu? Neden ihtiyaç duyuldu? Gibisinden karşı çıktılar.
ılmadı. Keşke yapılsaydı diyorum. Anasınıftan başlayarak veliler bazı tepkiler
iyorlar. Çocuklar arasında uçurum var. Neden bizim çocuklarımızı x öğretmene

diniz de şu öğretmene vermediniz diye sitem ediyorlar. Bu sorunlar ne yazık ki
anıyor (G:Ö(D(J))) ". Sözleri ile sene başında sınıflar arsındaki seviyeyi korumak
· sınavlar yapılmasının kararlaştırıldığı ama buna bazı öğretmenlerin karşı çıkması
uygulamaya konulamadığı, performansları belirlemek adına bunun
ygulanmasının daha doğru olduğu ifade edilmiştir.
Dr. Cemaloğlu (2002), performans ile ilgili; Okul yöneticisi; performans
ğerlendirme konusunda da bilgi ve beceri sahibi olmalıdır vurgusunu yapmaktadır.

YIi. BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okuldan
mezun olan öğrencilerle ilgili geri bildirim alınıp alınmadığı ve bu konuda
yapılan çalışmalar:
Okulunuzda eğitim öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okulunuzdan mezun
lan öğrencilerle ilgili geri bildirim alınıyor mu? Alınıyorsa bu konuda hangi
alışmalar yapılıyor? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri
alınmıştır.
Yöneticilerin %71'i, öğretmenlerin %50'si ve velilerin %25'i okulda eğitim
e öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri
bildirim alındığı görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin yönetici, öğretmen
velilerin ifadelerinde farklılıklar gözlemlenmiştir. Katılımcı gruplardan olan
yöneticilerin büyük bir kısmı okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak,
okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri bildirim alındığı görüşünü ifade ederken;
öğretmenlerin yarısı, velilerin ise 1/,ı'ünün bu görüşü destekledikleri görülmüştür. 9
yönetici, 12 öğretmen ve 1 veli mezun olan öğrencilerle ilgili bilginin alındığı, bu
bilginin öğrencilerin mezun olduktan sonra okulu ziyaretleri ile bilgilerin alındığının
ifade edildiği gözlenmiştir.
Yöneticilerin %29'u, öğretmenlerin %35'i, velilerin %25'i bu görüşe
katılmayarak, okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri bildirim alınmadığı
görüşünü ifade etmişlerdir. Katılımcı grubun yöneticileri ve velileri yakın bir
yüzdelikle okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri bildirim alınmadığı görüşünü
ifade ederken, öğretmenlerin daha fazla bir yüzdelikle bu ifadeyi kullandıkları
gözlenmiştir.
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->

Öğretmenlerin %15'i, velilerin %50'si, okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili
ildirim

alınıp

alınmadığı

konusunda

bilgileri

olmadığı

görüşünü

ifade

rdir. Velilerin yarısının okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri bildirim
alınmadığı

konusunda

bilgilerinin

olmaması

yüksek

bir rakam

olarak

rıiştir.

Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili
dirim alınıp alınmadığı konusunda yöneticilerin mezun olan öğrencilerle ilgili
geri dönüt bildirim alındığı görüşünde oldukları; öğretmenlerin yarısının bu
destekledikleri velilerin yarısının ise; okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile
ılarak, mezun olan öğrencilerle ilgili olarak geri dönüt bildirim alınıp
iığı konusunda fikir sahibi olmadıkları gözlemlenmiştir.
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okuldan mezun olan
lerle ilgili geri bildirim alınıp alınmadığı konusunda sorulan soruya, araştırma
la bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri; Tablo 15 'te
rı temalar altında verilmiştir.

l5. Okulunuzda eğitim öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okulunuzdan

olan öğrencilerle ilgili geri bildirim alınıyor mu? Alınıyorsa bu konuda
alışmalar yapılıyor? Açıklar mısınız?
Yönetici

Öğretmen

Veli

9

12

1

6

4

2

2

1

olan öğrenciler okula
geliyorlar ve bu
bilgi alınıyor.
ortamlarda
ılarak bilgi alınıyor.
nedya vasıtası ile onlar
ızla iletişime
ar.
1 öğretmenleri ile
kurularak bilgi

6

tim öğrencileri takip

1
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a aşamasında olan,
1

5

-

1

-

-

1

3

1

6

lönüt bir bilgi alınmıyor.

eji kazanan öğrenciler
p ediliyor.
'elilere soruluyor.

Tablo 15'te belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı öğretmen

azı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

ezun olan öğrenciler okula ziyarete geliyorlar ve bu şekilde bilgi alınıyor.

Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Mezun olan öğrencilerimiz,

sınav haftasında

okula

liyorlar. Bizde bu şekilde bilgi alıyoruz. Aslında öğrencilerle ilgili olarak düzenli
arak geri dönüt bilgi alınmalıdır. Yapılması gereken budur (G: Y(B(2))) ". Sözleri

ile mezun olan öğrencilerin okula ziyaretleri ile bilgi alındığı, bunun da yeterli
lmadığı, düzenli, sistemli bir geri dönüt bilgi alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Velilere soruluyor.

Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu velisi, "Diğer velilerden aldığım bilgiye göre; sınıf öğretmenleri
ailelere sorup bilgi alıyor ama idarecilerin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum"
(G: V(B(I))) ". İfadesi ile okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili olarak, sınıf

öğretmenlerinin velilerden bilgi aldığını ama okul yöneticilerinin bu konuyla
ilgilenmediği ifade edilmiştir.

Bu konuda bir çalışma yok.

Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
B okulu velisi, "Mezun olan öğrencilerle ilgili ma/esef geri dönüt bilgi
alınmıyor. Bu okuldan ayrıldıktan sonra ne olduklarını bilmiyoruz. Fakat bilgi alınsa
çok güzel olur. En azından buradan çıktıktan sonra, bir sonraki aşamada nasıllar?
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da bilgi alınsa iyi olurdu (G: V(B(2))) ". Sözleri ile mezun olan öğrencilerle

geri dönüt bilgi alınmadığını ama bir üst kurumda nasıl olduklarının bilinmesi

C okulu öğretmeni, "Bu öğrenci beş yıldır bizimdi, şimdi sizin gözüyle
Sözleri ile mezun ola öğrencilerle ilgili olarak geri
alınmama

nedenini;

öğrencinin

okulda

olduğu

dönem

içinde

okuldan ayrıldıktan sonrası için sorumluluk taşınmadığı ifade

Okulun mezunlarını takip etmesi çok önemlidir. Başaran (2000a)'nın ifadesi
okulun genel çevresi, içinde yaşadığı toplumdur. Okulun özel çevresı ıse
mezunlarını verdiği, etkilendiği ve etkilediği diğer örgütlerdir.
eğitim örgütleri, diğer okullar, toplum, aileler, örgütler ve
erleridir. Okul, bunlara girdisi ve çıktısı ile bağlı olduğundan, bunlar olmadan ne
olabilir ne de yaşayabilir.

,ID. BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya
ıyalıeğitsel çalışmalar yapılıp yapılmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya dayalı
ğitsel çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa hangi çalışmalar yapılıyor? Sorusu

rılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %65'i, öğretmenlerin %50'si ve velilerin %60'ı okulda eğitim
'e öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapıldığı

görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin yöneticilerin ve velilerin yarıdan % 1 O
''ııl5 fazlasının yakın bir yüzdelikle okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar
yapıldığını desteklerken

öğretmenlerin

yarısının

bu

görüşü

destekledikleri

görülmüştür. Yöneticilerin %35'i, öğretmenlerin %40'ı, velilerin %20'si bu görüşe
katılmayarak, okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılmadığı görüşünü ifade
etmişlerdir. Katılımcı grubun yöneticileri ve öğretmenleri yakın bir yüzdelikle
dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılmadığı görüşünü ifade ederken, velilerin daha
az bir yüzdelikle bu ifadeyi kullandıkları gözlenmiştir.
Öğretmenlerin %1 O'u, velilerin %20'si, okulda dramaya dayalı eğitsel
çalışmalar yapılıp yapılmadığı konusunda bilgileri olmadığı görüşünü ifade
etmişlerdir. Yöneticilerin ise öğretmen ve velilerden farklı olarak; hem daha fazla
yüzdelikle okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapıldığını ifade ettiği hem de
78

da dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi sahibi
ıklarına dair ifadelerinin olmadığı gözlenmiştir.
Katılımcı
~alar

grubun

verdiği

ifadelerden;

okulda

dramaya

dayalı

eğitsel

yapılıp yapılmadığı konusunda yönetici, veli ve öğretmenlerin yüksek bir

elikle olmasa da okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapıldığı görüşünde

Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okulda dramaya dayalı
- · · el çalışmalar yapılıp yapılmadığı konusunda sorulan soruya, araştırma grubunda
unan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri; Tablo 16'da belirtilen
ar altında verilmiştir.

Tablo 16. Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya dayalı

eğitsel çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa hangi çalışmalar yapılıyor?
Yönetici

Öğretmen

Veli

-üçük sınıflarda daha çok
2

yapılıyor.

Bu konuda

çalışma

3

1

yapana
1

erhangi bir teşvik yoktur.
Eğitim Bakanlığı; dramayı
ders olarak müfredata

3

2

3

2

1

1

oymalı dır.
Müfredat fazlalığının olması
olumsuz bir etkendir.
Öğretmenin isteğine bağlıdır.
Ülke yazar ve şairlerinden de
yararlanılarak çalışmalar

1

yapılıyor.
Sınıflarda ve branş
derslerinde yapılıyor.

7

4

3

4

1

5

Okulda bazı etkinliklerle ve
zümre etkinlikleri ile drama
çalışması yapılıyor.
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ı-.a.-;ciler

girdikleri

2

-mı•uııa..,rda drama çalışması

Olretmenler, Öğrencilerle boş
1

1

erde darama çalışması

arda drama odası

3

a ile ilgili yönetici ve

2

~--tın.enler
·· gilendirilmelidir.
a ile ilgili öğretmenler

1

2

·· gilendirilmelidir.
Eğitime çok az bir bütçe
ayrılıyor. birçok farklı
1

çalışmanın yapılabilmesi için
eğitime yeterli bütçe
ayrılmalıdır,

Tablo

16' da belirtilen

bazı temalarla

ilgili olarak; bazı yönetici,

bazı

öğretmen ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

Drama çalışmaları yapılmıyor ama olmalıdır.
Okullarında drama çalışmasının

yapılmadığını

ama olması gerektiği ifade

edilen görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
B okulu yöneticisi,

"Drama çalışması okulda yapılmıyor ama olmalıdır.

Eğitsel kollarda bir drama kolu olmalıdır. Alt yapı eksikliği en büyük sorundur. İlgili
öğretmen olması lazım. Sadece öğretmen değil istenilen kostümleri hazırlatabilmek
için; maddi imkan da olmalıdır (G:Y(B(4))) ".

Sözleri ile okullarında

drama

çahşmasmm olması gerektiği, drama için bir öğretmenin ve gerekli malzemeler

için

de maddi imkanların sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

c

okulu yöneticisi, "Ah keşke olsa. Olması için öğretmenlerimizin birinci

olarak yaratıcı drama kursunu mutlaka her öğretmenin katılımıyla alması gerekir.
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öğretmenim diyen birinin bu yaratıcı drama kursunu, gidip katılıp bizzat
uygulaması gerekiyor. En küçücük bir şeyi bile kapsa, onun için büyük bir

İfadeleri ile okulda drama çalışmalarının yapılmadığı ama
i olduğu ve öğretmen olan herkesin bu konuda bilgilenmesi ve okulda

z

c

ıası gerektiği vurgulanmıştır.
(1999), dramanın önemi ve gerekliliğini yapmış olduğu drama
şu şekilde vurgulamaktadır: "Ezberci eğitim ve öğretim bireyin
yarayacağını bile anlamasına olanak vermez, oysa drama
bireyin bütün öğrendiği bilgileri gelişmekte olan rolü ile birlikte

ıtrımasını; hatta rolü geliştikçe kendisine gerekli olan bilgiler talep eder hale
rendi kendine ona ulaşmasını sağlar."

BOYUT: Okulda; okul yöneticilerinin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi
oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan

Okulunuzda; okul yöneticileriniz öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve
oluşturmayı önemsiyor mu? Öğretmenlerle olumlu örgüt ve kültür
ak adına neler yapıyor? Yapıyorlar? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve
üşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %100'ü, öğretmenlerin %90'ı ve velilerin %95'i okulda okul
~ eticisi /yörıeticilerin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı
ediği görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin yöneticilerin tamamının,
ğretmerı ve velilerin tamamına yakının okulda okul yöneticisi /yöneticilerin
ğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsediğini yakın ve
üksek bir yüzdelikle destekledikleri görülmüştür. Sadece; öğretmenlerin %10'u,
elilerin %5'i bu görüşe katılmayarak, okulda, okul yöneticisi /yöneticilerin
ğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsemediği görüşünü
~de etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin tamamının, veli ve
ğretmenlerin yüksek bir yüzdeliğinin okulda okul yöneticisi /yöneticilerin
ğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsedikleri görüşünde
ldukları gözlenmiştir.
Okulda; okul yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve
ültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar
81
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sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve

lııii-ıio görüşleri; Tablo 17' de belirtilen temalar altında verilmiştir.

I 7. Okulunuzda; okul yöneticileriniz öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve

- oluşturmayı önemsiyor mu? Öğretmenlerle olumlu örgüt ve kültür

t

wnk

adına neler yapıyorlar?
Yönetici

yönetici

kendi
yemek
.--:; :ı ı m

Öğretmen

17

16

12

10

2

2

4

2

-

1

2

-

Veli

9

ve
10

aralarında
veya

sosyal

er düzeni er.

ğret:n:ıenlerin rutin toplantıları

eticilerin öğretmenlerle
- enli örgüt kültürü ve örgüt
çalışmaları yoktur.

::n.t. ul yönetici

ve

Jğretmenlerin katıldığı yurtiçi

.e yurtdışı geziler vardır.

)kullardaki eski olumsuz

ılışkanlıklar, örgüt iklimini

1

ılumsuz etkiliyor.

)kulumuzda lider değil
önetici vardır. Yöneticiler
endilerini geliştirmedikleri

-

(in olumlu örgüt iklimi ve

ültürü oluşturulması zordur.
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1

1

ablo 1 7' de belirtilen
.-ı:ru

bazı temalarla

ilgili olarak;

bazı yönetici,

bazı

Ye bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

itli yemek ve özelziyaret organizasyonları düzenleniyor.
düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Okul içerisinde belli zamanlarda rutine girmiş yemek
t

- asyonlarımız vardır. Öğretmenler günü yemeği, yeni yıl yemeğimiz, yarıyıl
_ emeğimiz, yılsonu yemeğimiz gibi rutin yemeklerimiz vardır. Arada emekliye
'ara yönelik yemekler, doğum yapanlara ziyaretler yapılır. Doğum yapanlar,
_ e ayrılanlar için eşitlik olsun diye belli hediye kriterimiz vardır.
enlerle sosyal toplantılarımız vardır. Erkeklerin ayrı toplantıları da vardır.
iletişim hat safhadadır (G: Y(B3))) ". İfadeleri ile rutine girmiş pek çok

lııiaına ve etkinliklerin olduğu ve bunun da ilişkileri olumlu etkilediği ve sıcak bir
hazırladığı vurgulamıştır.

ardaki eski olumsuz alışkanlıklar, örgüt iklimini etkiliyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
A okulu yöneticisi, "Biz böyle yapmıyorduk yaklaşımını toparlamak, eski
uz alışkanlıkları olumlu yöne çekmek kadar zor bir şey yoktur. Konuşmak
etiyle bunu toparlamaya çalışıyoruz (G:Y(A(2))) ". Sözleri ile örgütte var olan ve
umsuz olan alışkanlıkların örgüt iklimini olumsuz etkilediği, bu durumun olumluya
önülmesi için çalışmalar yapıldığı ifade edilmiştir.

)kul yönetici ve öğretmenlerin katıldığı yurtiçi ve yurtdışı geziler vardır.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Örgüt iklimi ve kültürü bizim okulumuzda çok iyi

ıluşturulmuştur.

Sürekli yemeklerimiz, etkinliklerimiz oluyor. Şubat tatilinde

tezilerimiz oluyor. Hafta onu zaman zaman zümresel etkinlikler, çaylar oluyor.

tunun

yanında,

Türkiye 'de

teknolojik

bazı

gelişmeleri

görmek

adına,

ığretmenlerimizle bir okulu ziyaret ettik (G: Y(B(2))) ". İfadeleri ile okulda yurtiçi ve

urtdışı gezilerin olduğu ve bunlara yönetici ve öğretmenlerin birlikte katıldığı

urgulanmıştır.
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Okul gelişimde; örgüt kültürü önemli bir rol oynamaktadır

(Üçok, 1989).

kültür güçsüz ve belirgin olmadığında görevlerini yerine getirmede zorlanır;
i

•.,~

yol açabilir (Başaran, 2000). Örgütsel kültür içinde yer alan örgütsel iklimi
, (2000b: 297-298) iş görenlerce yaşanan, onların davranışlarını etkileyen,

a
z

firı bir dizi özelliklerini

gösteren, örgütsel kültürün değerleriyle betimlenen,

fro iç çevresinin göreceli, durağan niteliğidir şeklinde tanımlamaktadır.

YUT: Okulda; okul yöneticilerinin öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve

'lıııııı.rü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okulunuzda; okul yöneticileriniz öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
[tılıışrurmayı önemsiyor mu? Öğrencilerle olumlu örgüt ve kültür oluşturmak adına
yapıyor? Yapıyorlar? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %94'ü, öğretmenlerin
icisi /yöneticilerin

öğrencilerle

%80'i ve velilerin %95'i okulda okul

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı

iDemsediği görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin yöneticilerin ve velilerin
bir yüzdelikle okulda okul yöneticilerinin öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve
ülrürü oluşturmayı

önemsediği

görüşünü;

okulda okul yöneticisi

/yöneticilerin

-ğı"etmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsediği görüşünde
uğu gibi destekledikleri

görülmüştür.

_iraz daha az bir yüzdelikle;

Öğretmenlerin;

yönetici ve velilere göre

okulda, okul yöneticisi /yöneticilerin

öğrencilerle

umlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsediği görüşünde oldukları; okulda,
cul yöneticilerinin
önemsediği

öğretmenlerle

görüşünde

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı

olduğundan

görülmüştür. Yöneticilerin

daha

az

%6'sı, öğretmenlerin

bir

yüzdelikle

destekledikleri

%20'si, velilerin %5'i bu görüşe

katılmayarak, okulda, okul yöneticisi /yöneticilerin öğrencilerle olumlu örgüt iklimi
Ye kültürü oluşturmayı önemsemediği görüşünü ifade etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin ve velilerin yüksek bir
yüzdeliğinin,

öğretmenlerin

yöneticisi/yöneticilerin

de

öğrencilerle

büyük

çoğunluğunun

okulda

okul

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı

önemsedikleri görüşünde oldukları gözlemlenmiştir.
Okulda; okul yöneticisi /yöneticilerin
kültürü oluşturmayı

önemseyip önemsemediği

öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve
ve bu konuda yapılan çalışmalar

konusunda sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 1 7 yönetici, 20 öğretmen ve
20 velinin görüşleri; Tablo 18 'de belirtilen temalar altında verilmiştir.
84

18. . Okulunuzda; okul yöneticileriniz öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve

_.._

oluşturmayı önemsiyor mu? Öğrencilerle olumlu örgüt ve kültür
adına neler yapıyorlar?

~mıık

Yönetici

Öğretmen

Veli

· ciler derslere giriyorlar.
lıı:encilerle

iletişim

5

6

1

2

2

4

1

3

7

7

3

2

6

7

10

4

1

1

1

1

9

15

· ciler teneffüslerde,

r

hazırladığı, öğrenci
eri vardır.

ğrencilere özel bilgi verici
·ziler, piknikler, yarışmalar,
ikler düzenleniyor.
"öneticiler öğrencilerle
urıılu ilişkiler içerisindedir.
Festivaller, Kardeş okul
etkinlikleri yapılıyor.
Öğrencilerle

çalışması

fotoğrafçılık

etkinliği

programa

eklendi ve okulda bu çalışma

va pılı yor.

Dergi kolu çalışmaları
apılıyor.
--

tıl içi ve yıl sonunda

.tkinlikler yapılıyor.

(3 Nisan Uluslar Arası

•estivali Organizasyonuna

3

:aman zaman ev sahipliği

85

12

~

-

iler, sabahları
ğında öğrencilerle

1

1

kuruyor,

uda planlanan projeler

1

· ilerin öğrencilerle
.

· ancak bir ödül verme
özel bir durum olunca

-

1

-

1

2

4

·or.
-

lider değil yönetici
. Bundan dolayı
ilerin, olumlu örgüt
e kültürü oluşturması

eticilerin kapıları açıktır.

n ve sıcak bir iletişim

3

If.

erin girişimi ile

ticiler öğrencilerle

1

im kuruyorlar.

Tablo 18 'de belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı

men ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

ncilere özel bilgi verici geziler, piknikler, yarışmalar,
ıleniyor.

etkinlikler

Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Yaş seviyesine göre geziler ayarlıyoruz. Küçükler yakın
yaş seviyesine göre giderek uzak çevreye göre düzenlemeler yapıyoruz. Her yıl

cilere yönelik programlanıp, gidilen yerler vardır. Geçmişte aynı öğrencinin iki

: yıl aynı yere gittiği olurdu. Bu yanlışlığı fark ettik ve şimdi bu gezileri ona

vrogramlıyoruz (G:Y(B(3)))". İfadeleri ile her yıl sınıflara yönelik program
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sinde öğrencilere
programsızlığın

yönelik, farklı yerlere gezi düzenlendiği,

geçmişte bu

olumsuz etkilerini görüp, bunu yönetim olarak düzelttikleri

-,:nanın ıştır.
öğretmeni, "Yıl içerisinde bol bol tiyatroya gidilir. Öğrencilerle
etkinlikler

çerçevesinde

sele yapımı,

el sanatları

çalışmaları

yapılır

Sözleri ile öğrencilerle olumlu iklim ve örgüt kültürü oluşturma
·esinde, tiyatroya gidildiği, yaratıcı etkinlikler ve el sanatları çalışmaları
· e edildiği ifade edilmiştir.
D okulu öğretmeni, "Müdür

muavinimiz

öğrencilerle

şiir

iyor. Hem şiirler yazılıp okunuyor, hem de yerli şairlerimiz

etkinlikleri
okula davet

. ·or. Çok da güzel oluyor (G:Ö(D(3))) ". Sözleri ile öğrencilerle olumlu iklim ve

-- kültürü oluşturma çerçevesinde; şiir etkinlikleri organize edildiği ve bunun çok
bir çalışma olduğu vurgulanmıştır.

zümrenin muavinleri ile ortak hazırladığı, öğrenci etkinlikleri vardır.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Okulumuzda her sınıfın her yıl üstlendiği etkinlikleri
dır. Birinci sınıflar Özgüven Arttırıcı Etkinlik, ikinci sınıflar Masallar ve

runlarla Etkinliği, üçüncü sınıflar Anneler Günü Etkinliği, dördüncü sınıflar Çevre
mü Etkinliği, beşinci sınıflar ise Kültürümüz Etkinliği 'ni düzenlerler. Her yıl
nlar mutlaka yapılır. Çok renkli geçer (G: Y(B(6))) ". Sözleri ile sene içinde her
uf öğrencilerinin belirlenmiş etkinlikleri olduğu ve bunun her yıl mutlaka yapılıp,

emsendiği, sahiplenildiği ve okulun kültürü olduğu ifade edilmiştir.

ı

konuda planlanan projeler vardır.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Aslında öğrencilerle örgüt iklimi ve kültürü oluşturma

lışmalarımız pek fazla değildir. Bu konu ile ilgili farklı projelerimiz

vardır. Her

ngi bir konuda başarılı olan bir öğrenciyi ama/arklı alanlar için, okuma, folklor,
ır vb. öğrencilerin

ailelerini de çağırarak sınıflarında pasta keserek kutlama

oma gibi bir düşüncemiz var (G: Y(B(2))) ". ifadeleri ile okulda, öğrencilerle örgüt
imi ve kültürü oluşturmanın yeterli olmadığı ama projeleri kapsamında bu konuda
klı alanlarda başarılı olan çocuklarla ve ailelerini de çağırarak, örgüt kültürü
ine getirerek, bazı kutlamalar yapılması düşünüldüğü ifade edilmiştir.
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YUT: Okulda; okul yöneticilerinin velilerle olumlu örgüt iklimi ve

•••.•

oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:

Okulunuzda; okul yöneticileriniz velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü

'1, :::mayı önemsiyor mu? Velilerle olumlu örgüt ve kültür oluşturmak adına neler
? Yapıyorlar? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %100'ü, öğretmenlerin %90'ı ve velilerin %100'ü okulda okul
· i /yöneticilerin velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı
sediği görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin araştırma grubundaki tüm

· i ve tüm velilerin okulda okul yöneticisi /yöneticilerin velilerle olumlu örgüt
· ve kültürü oluşturmayı önemsediği görüşünü; okulda, okul yöneticilerinin
erle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsediği görüşünde olduğu
enlerin ise büyük bir çoğunluğunun da bu fikri destekledikleri görülmüştür.
:e

öğretmenlerin %10'u, bu görüşe katılmayarak, okulda, okul yöneticilerinin

ilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsemediği görüşünü ifade
· lerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin ve velilerin tamamının,
retmenlerin de yüksek bir yüzdeliğinin okulda okul yöneticilerinin velilerle olumlu
rüt

iklimi

ve

kültürü

oluşturmayı

önemsedikleri

görüşünde

oldukları

demlenmiştir. Görüşme sorularına verilen cevaplardan 1 1. Sorunun cevabının
er sorulan sorulara verilen cevaplardan farklı olarak araştırma grubundaki iki
clı grubun (yönetici ve velilerin) %100 olarak fikirlerini ifade ettikleri
.lenmiştir.
Okulda; okul yöneticilerinin velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
şturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda
.ılan soruya, araştırma grubunda bulunan 1 7 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin
üşleri; Tablo 19'da belirtilen temalar altında verilmiştir.
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. Okulunuzda; okul yöneticileriniz velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü

awn önemsiyor mu? Velilerle olumlu örgüt ve kültür oluşturmak adına
·orlar?
Yönetici

idaresi

Veli

10

.11

14

7

9

3

2

2

8

2

4

2

1

1

4

tarafından

öğrencilerle

kağıt
iletişim

Toplantılara
,.... ııı ıı",

Öğretmen

ve

ere davet ediliyor.
okula toplantı

ıçın

çay partileri,

ile iletişim

2

rulun internet sayfası ile
rul

ile

ilgili

bilgi

ve

1

tkinlikler paylaşılıyor.
Çocukların

etkinliklerdeki

=örevlerine göre, ailede evden
_önderdiği

2

1

2

1

2

8

11

7

4

1

5

malzemelerle

etkinlikte görev almış oluyor.
Okula gelemeyen veliler
telefonla bilgilendiriliyorlar.
Okul aile birliği çalışmaları
yapılıyor.
Yöneticilerin kapısı her zaman
açıktır. Veliler istediği zaman
89

ulaşabiliyorlar.

~n;

2

2

a davet ediliyor.

1

1

2

özel günlerde kutlama
1

~,; durumlarda velilerle
sim kurmak için yardım

1

rlar.
iler okulun içindedir. Hatta
en önce bile her şeyden

1

dardırlar.
ilerle, öğretmenler aracılığı
1

: iletişim kuruluyor.
eliler okula genellikle

1

cayet amaçlı geliyor.

Tablo 19'da belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı
retmen ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

ineticilerin kapısı her zaman açıktır. Veliler istediği zaman yöneticilere
ışabiliyorlar.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu velisi, "Veliler yöneticilere çok rahat ulaşabilir. Ama ulaşmak
yen velimiz ulaşır. Ulaşmak isteyen velimiz çok rahatlıkla müdürün yanına
ıbilir. Müdürün kapısı zaten hiç kapalı değildir (G: V(B(2))". İfadeleri ile velilerin
işim kurmak için ilgisiz olduklarını ama iletişim kurmak isteyen veliler için de
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enn daima hazır olduğu ve kapılarının açık olmasının da bunun ifadesi

ı n - özel günlerde kutlama mesajı gönderiliyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
E okulu yöneticisi, "Velilere özel günlerde mesaj gönderiyoruz. Örneğin
er

günü, kadınlar günü, yılbaşı vb günlerde velilere mesaj göndeririz. İletişimi
(G: Y(E(J)) ". Sözleri ile velilere özel ve anlamlı günlerde, mesaj
enın, velilerle kültür ve iklim oluşturmanın bir parçası olduğu ifade

er törenlere, etkinliklere davet ediliyor ama velilerin ilgileri çok azdır .

..-ura

gelemeyenler de telefonla bilgilendiriliyorlar.

Bu düşüncelere ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
A okulu yöneticisi, "Velilerle olumlu örgüt iklimini oluşturmak adına, onları
a çağırıyoruz. Okula gelemeyenlere de telefonla ulaşıyoruz. Ama onları yine de
a pek çekemiyoruz. Okula gelememe nedenlerini ise; çalışıyoruz, evde küçük
uğumuz var şeklinde basit mazeretlerle açıklamaya çalışıyorlar (G: Y(A(2))) ".
özleri ile yönetici olarak, velilerle olumlu örgüt iklimi oluşturmaya çok gayret
österdikleri ama velilerin bu konu için pek duyarlı olmadıkları ifade edilmiştir.

B okulu yöneticisi, "Velilerimizin seminerlere katılımı düşüktür. Bizim
ılumuzda öyle velilerimiz vardır ki çocuğunu görmez. Çocuk okuldayken o uyur.
Çocuk eve gittiğinde de anne evden çıkıp işe gider (G: Y(B(4))) ". Sözleri ile
kullarındaki veli profilini; öğrencilerin bile ailelerinin çalışma şartları nedeniyle
ileleri ile görüşemedikleri dolayısı ile okuldaki etkinliklere, ailelerin katılımının
üşük olduğu ifade edilmiştir
A okulu öğretmeni, "Okul gelişimi için; veliler mutlaka öğretmenlerle

tanışmalı ve ilişkilerini okulla koparmamaları gerekiyor (G:Ö(A(3))) ". Şeklindeki

ifadesi ile okul gelişiminde başarılı olabilmek için, velilerin okulla iletişimi olması
gerektiği vurgulanmıştır.
C okulu yöneticisi, "En fazla sıkıntılı olduğumuz konu, velilileri okula

ılmaktır, Nedense veliler öğretmenden, okuldan korkuyorlar. Yani veliyi okula

ıağırdığınız

zaman; çocuğumun bir suçu mu var? Ya da benden para mı

steyecekler? Diye düşünüyorlar. Yani en büyük sıkıntımız bu. Bir okul aile birliği
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llıııııannsı yapacaksınız,

3 kişi, 5 kişi ile yapılıyor.

Veliler gelmiyorlar.

Çay

rsunuz yine veli katılımı az. Ben diğer bölgelerde de çalıştım. Bu problemi
iyoruz. Ne olduğunu

anlayamıyoruz.

Veli, aile, öğretmen

eğitim için bir

-.cıutir. Bu üçgen bir bütün olmalı ama öğretmen, idare tamam oluyor fakat veli
- kopuk oluyor (G: Y(C(3))) ". Sözleri ile eğitimde veli, aile ve öğretmenin

e çalışması gerektiği ama velilerin tam çözülemeyen nedenlerden dolayı,
~ıaıı

uzak kaldığı okula ve bazı etkinliklerle gelmek istemedikleri, bunun genel
- diğer okulların da sorunu olduğu ve okulların büyük bir sıkıntısı olduğu ifade

Ceylan ve Akar (2010), velilerin yaşadıkları ekonomik sorunların, öğretmen
__örüşmelerinin düzenli bir şekilde planlanmamasının, öğrencilerin okulla ilgili
ve haberleri velilerine ulaştırmamalarının, çalışma saatlerinin uygun
mu=.u.ıasının, okul-aile işbirliğini engelleyen en önemli etkenler olduğunu
amaktadır.

. BOYUT: Okulda; okul yöneticisi /yöneticilerin olumlu örgüt iklimi ve
'"''türü oluşturma çalışmalarına yakın çevreyi katıp katmadığı ve bu konuda
pılan çalışmalar:
Okulunuzda; okul yöneticileriniz olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma
şmalarına yakın çevrenizi katıyor mu? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara

sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %100'ü, öğretmenlerin %95'i ve velilerin %75'i okulda okul

yöneticisi /yöneticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına yakın
çevreyi kattığı görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin araştırma grubundaki

tüm yöneticilerin ve öğretmenlerin tamamına yakınının olumlu örgüt iklimi ve

kültürü oluşturma çalışmalarına yakın çevreyi kattığı görüşünü; velilerin ise yönetici

ve öğretmenlere göre %'nün bu fikri destekledikleri görülmüştür. Öğretmenlerin

%5'i ve velilerin %15'i

bu görüşe katılmayarak, okulda, okul yöneticisi

'yöneticilerin; olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına yakın çevreyi

katmadığı görüşünü ifade etmişlerdir. Velilerin %10'u

ise; okul yöneticisi

(yöneticilerin; okulda olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına yakın

çevreyi katıp katmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıkları görüşünü ifade

etmişlerdir.
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Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin tamamının, öğretmenlerin

,..-...ıu..ınaaa yakınının; velilerin de % 'nün okul yöneticisi /yöneticilerin; okulda olumlu
çalışmalarına

yakın çevreyi kattığı görüşünde

Okulda; okul yöneticilerinin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma

sunda sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve
'linin görüşleri; Tablo 20'de belirtilen temalar altında verilmiştir.

,Jo 20.

r.ı.ıturma

Okulunuzda; okul yöneticileriniz olumlu örgüt iklimi ve kültürü
çalışma/arma, yakın çevrenizi katıyor mu? Açıklar mısınız?

Yönetici
-.:..I.LULL.I

Öğretmen

Veli

ve kuruluşlarla kurulan

9

6

4

14

10

8

7

3

1

2

1

ılıyor.
etliye

yardım

ediyor.

Etkinliklere de katılıyor.
ymakamlıj yardımcı oluyor
e etkinliklere katılıyor.
Çevre okullarla

iletişim

çok

iyidir, Çevre okul yöneticileri
örenlere katılıyor .

.vluhtar
duyarlıdır.

sorunlara
Okuldaki

karşı
· her

1

etkinliğe davet edilir.
Askeri Görevliler yardımcıdır.

1

;ivil savunma okula destektir.

6

7

3

1

4

6

1

2

2

2

tfaiye okula destektir.
'olis okula destektir.
lkul; bazı kuruluşlara
ılışmaların yapılabilmesi

93

veriliyor.
1

toplanıyor.

Tablo 20' de belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı
en ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

..__nı

ve kuruluşlarla kurulan iyi ilişkiler ile okula yardımlar yapılıyor.

Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
C okulu yöneticisi, "Okullarının işlerinin yürümesi en fazla, bölgelerdeki
savunma örgütlerinin, okullara verdiği destekle olmaktadır. Bugün bir bakanlık
ruz ama bakanlığa bağlı çok okul vardır. Dolayısıyla bakanlık daha uzak hedef
- Iir. En yakın hedef ise sivil toplum orgütlerimizdir. Onlar her an için okulun
'edirler diyebilirim. Başımız sıkıştığı zaman yardım isteyeceğimiz merciler

'ardır (G:Y(C(3)) ". İfadeleri ile okullara maddi ve manevi yardımın, bakanlıktan
önce sivil toplum örgütleri tarafından yapıldığı vurgulanmıştır.
D okulu yöneticisi, "Hayaller her zaman imkanların üzerinde olur. Her şey
aya dayanır. Parayı da artırmak için okulların en sık kullandığı yöntem ya
restndek; iş adamaları, ya eski öğrencileri, ya da bire bir ilişkisi olduğu devlet
nsuplarıdır. Okul Aile Birliği de çoğu zaman bunun organizasyonunu yapar. Biz
unları okulumuz için kullanıyoruz (G:Y(D(l)) ". Sözleri ile okulların pek çok şeyi
gerçekleştirmek için paraya ihtiyacı olduğu, bunun için de çevredeki iş adamları, eski
öğrenciler ve bire bir tanınan devlet mensuplarından yardım alındığı ifade edilmiştir.
Kaya (1993), çevre değerlerini inceleyip desteğini kazanmayı, okul ve
evresi arasında iyi bir iletişimi kurup bunun geliştirilmesini sağlamayı, gerekli
iletişim ve etkileşimi sağlamayı, çevredeki diğer eğitim yöneticileri ile işbirliği
yapmayı; okul yöneticilerinin başlıca görev ve sorumlulukları arasında saymaktadır.
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BOYUT: Okulda; okul yöneticisi /yöneticilerin olumlu örgüt iklimi ve

ıı..rn oluşturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin
L dakiler) katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okulunuzda; okul yöneticiniz /yöneticileriniz olumlu örgüt iklimi ve kültürü
lııı5:::mna çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler)

mu? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %76'sı, öğretmenlerin %50'si ve velilerin %20'si okulda; okul
isi /yöneticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına
un diğer kesimlerini kattığı görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin
a grubundaki yöneticilerin öğretmen ve velilere göre daha fazla bir
elikle okulda; okul yöneticisi /yöneticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü
şturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini kattığı görüşünü ifade ettiği,
'etmenlerin yarısının, velilerin ise ancak 1/5'nin bu fikri destekledikleri
ülmüştür. Yöneticilerin %24'ü, öğretmenlerin %50'si ve velilerin %35'i bu
üşe katılmayarak, okul yöneticisi /yö'neticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü

sturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini katmadığı görüşünü ifade
işlerdir. Velilerin nerdeyse yarıya yakını %45'i ise; okulda; okul yöneticisi
eticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına toplumun diğer
mlerini katıp katmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıkları görüşünü ifade
şlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin diğer katılımcı gruplara
daha fazla, öğretmenlerin yarısının, velilerin ise 1/S'nin okulda; okul yöneticisi
eticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına toplumun diğer

nlerini kattığı ama %45 velinin de bu konuda bilgileri olmadığı görüşünde
darı gözlenmiştir.
Okulda; okul yöneticilerinin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma
nalarına toplumun diğer kesimlerini katıp katmadığı ve bu konuda yapılan
talar konusunda sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20
nen ve 20 velinin görüşleri; Tablo 21 'de belirtilen temalar altında verilmiştir.
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Okulunuzda; okul yöneticileriniz olumlu örgüt ve kültürü oluşturma
ı-......ına, toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıyor

Yönetici
yetkilileri zaman

Öğretmen

4

6

1

1

2

2

Yermekadına iletişim

Veli
3

gezı
uzak

okullarla

çevreye

iletişimler

2

·vali Organizasyonuna

1

3

zaman zaman ev sahipliği
ılıyor.
--

kulun Türkiye' de kardeş
culuvardır.

2

1

1

-

2

2

2

2

Okul yönetimi sosyal ilişkilere
·e sosyal desteğe çok açıktır.
elilerin yakınları vasıtasıyla
uzak çevreye ulaşılıyor.

1

Aile ilişkileri konulu
çalışmaya herkes davet

2

ediliyor.
Resim-İş semineri düzenlendi.

1

Okulda yapılan Kültür
etkinliği ile, ilgili kurum

1

kuruluşlardan bilgiler alınıyor.
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Tablo 21 'de belirtilen
~

--·

bazı temalarla

ilgili olarak;

bazı yönetici,

bazı

ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

ıuD

Türkiye' de kardeş okulu vardır.

Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Uzak çevreyi o kadar bir katıyoruz ki Kıbrıs 'ın dışına

Türkiye 'de kardeş okulumuz vardır (G: Y(B(4))) ". Sözleri ile olumlu örgüt ve
- - çalışmaların da toplumu da aşarak yurtdışına ulaşıldığı ifade edilmiştir.
ncilerle gezi düzenlenerek uzak çevreye ulaşılıyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Cumhurbaşkanlığını ziyaret, başbakanlığı ziyaret,
isi ziyaret, bakanlığı ziyaret, belediyeyi ziyaret, kütüphaneyi ziyaret, polisi
et bir işbirliğidir (G: Y(B(3))) ". Sözleri ile uzak çevreyle, bizzat öğrencilerle
~ ılan gezi ve ziyaretlerle işbirliği sağlandığı ifade edilmiştir.
im-İş semineri düzenlendi.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Okulumuzda düzenlediğimiz resim-iş seminerine bölge
kulları dışında, farklı ilçelerden de ilgi duyanlar katıldı (G: Y(B(l))) ". Sözleri ile

rulda öğretmenlere yönelik resim-iş hizmet içi çalışmalarına, okul öğretmenlerinin
yanında yakın ve uzak çevreden de katılımcıların olduğu ifade edilmiştir.
Sergiovanni (1995), okul çalışmalarına, toplum katılımının önemini; etkili
okullar, aile ve toplum katılımına önem verirler şeklinde ifade etmiştir.

XIV. BOYUT: Okulda; okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimi için
çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okulunuzda yöneticiniz /yöneticileriniz öğretmenlerin mesleki gelişimi için
çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenledi/Düzenlediler? Açıklar
mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %47'si, öğretmenlerin %20'si ve velilerin %5'i okulda, okul
yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenlediği
ifadesini çok az bir yüzdelikle ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin araştırma
grubundaki yöneticilerin, öğretmen ve velilere göre daha fazla bir yüzdelikle,
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de de tüm katılımcıların özellikle de velilerin çok az bir sayı ile okulda, okul
· cisi /yöneticilerin öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenlediğini
·

az

bir

yüzdelikle

destekledikleri

görülmüştür.

Yöneticilerin

%53 'ü,

enlerin %80'i ve velilerin %20'si bu görüşe katılmayarak, okul yöneticisi
icilerin öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenlemediği görüşünü
etmişlerdir. Velilerin %75 'inin ise; okulda, okul yöneticisi /yöneticilerin

reunenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği konusunda
gi sahibi olmadıkları görüşünü ifade etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin yarısından fazlasının

retmenlerin 4/5'nin, velilerin ise l/5'nin okulda, okul yöneticisi /yöneticilerin

'.'etmenlerinmesleki gelişimi için çalışmalar düzenlemediği görüşünde oldukları ve

ilerin %75'nin bu konuda bilgileri olmadığı gözlenmiştir.
Okulda; okul yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlerin mesleki gelişimi için
ışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda

ulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin

üşleri; Tablo 22' de belirtilen temalar altında verilmiştir.

blo 22. Okulunuzdayöneticileriniz öğretmenlerin mesleki gelişimi için

ışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler? Açıklar mısınız?
Yönetici

neticilerin tecrübelerinden

Öğretmen

Veli

1

2

1

4

2

3

gisayar kursu düzenlendi.

5

2

.im-İş semineri düzenlendi.

3

arlanılıyor.

.ılda

ve

yurtdışında

tınlar sağlanıyor.

--

betik öğrencilerle ilgili

2

;i kursu düzenlendi.

·etmenlerdemesleki eğitim
usunda, ilgi ve istek

2

tur.
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iler için; öğretmenlerin
· · kurs alıp

2

2

3

Tablo 22'de belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı
en ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

da ve yurtdışında ortamlar sağlanıyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:.
B okulu yöneticisi, "Ankara 'da teknolojik açıdan ve pek açıdan gelişmiş bir
öğretmenlerimizle ziyaret edilerek, gerekli bilgiler alındı ve bizzat yerinde
'ildü (G: Y(B(2))) ". İfadesi ile Ankara'ya gelişmiş bir okula yapılan ziyaretle

· melerin yerinde takip edilip, öğretmenlerin de gelişmesine olanak sağlandığı
c> lanmıştır.

;retmenlerdemesleki eğitim konusunda, ilgi ve istek yoktur.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
C okulu yöneticisi, "Bakanlığın düzenlediği kurslara bile öğretmenler artık

-arlı değillerdir ki biz de organize edelim. Öğretmenlerden ilgi ve istek yok

Y(C (3))) ".Birazda düşünceli ve gülümseyerek ifade edilen sözler ile

etmenlerir, mesleki gelişimleri konusunda, destekleyici çalışmalara duyarlı

adıkları ifade edilmiştir.

eticilerin; öğretmenlerin mesleki gelişimleri için kurs düzenlememesi ile
i görüşler
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
C okulu öğretmeni, "KKTC' de böyle bir okul var mı? Ben böyle bir şey

ıadım. Olsa iyi olur. Bu rüya gibi bir şey (G:Ö(C(4)))". İfadesi ile yöneticilerin

la öğretmenler için hizmet içi kurs düzenlemediğini hatta KKTC'de hiçbir
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unun yapıldığının duyulmadığı, bunun olmasının güzel olacağı
ıı••!:ıııanmıştır.
Whitaker (1997), yöneticilerin öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda
gereken

-p-, menlerdir,

••11·

yaklaşımı;

okulun

önemli

kaynaklarından

biri

de

Okul yöneticileri, örgüt içerisindeki öğretmenlerinin güçlü ve zayıf

iyi bilmeli onların mesleki gelişimleriyle yakından ilgilenmelidirler. Bu

a

ıaşım olumlu değişime ve gelişime yardımcı olacaktır şeklinde vurgulamaktadır.

Sergiovanni (1995) ise; öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak; etkili
ar öğretmenlerin sürekli hizmet içi eğitim programlarıyla desteklenmesi için
hazırlarlar şeklinde ifade etmiştir.

-. BOYUT: Okul yöneticilerinin öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını
ekleyip desteklemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:

Okul yöneticiniz/yöneticileriz öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını
stekliyor mu? Destekliyorsa okulunuzda bu konu için neler yapıyor?/yapıyorlar?

rusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %100'ü,

öğretmenlerin %90'ı

ve velilerin %75'i

okul

_ öneticilerinin, öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını desteklediğini ifade
etmişlerdir. Bu soruya ilişkin araştırma grubundaki yöneticilerin tamamının,
~ğretmenlerin tamamına yakınının, velilerin ise yönetici ve velilere göre daha az bir
yüzdelikle, Okul yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını

estekledikleri görülmüştür. Öğretmenlerin %10'u bu görüşe katılmayarak, okul
yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını desteklemediği
__örüşünü ifade etmişlerdir. Velilerin %25'inin ise; okul yöneticisi /yöneticilerin
öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını destekleyip desteklemedikleri konusunda
bilgi sahibi olmadıkları görüşünü ifade etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin tamamının, öğretmenlerin
tamamına

yakınının,

velilerin

ise

3/4'nün,

okul

yöneticisi

/yöneticilerin

öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını destekledikleri görüşünü ifade ettikleri
görülmüştür. Velilerin %25'nin bu konuda bilgileri olmadığı gözlenmiştir.
Okul yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını
destekleyip desteklemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda sorulan
soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri;
Tablo 23'te belirtilen temalar altında verilmiştir.
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23.

Okul yöneticileriz öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını destekliyor

Destekliyorsa okulunuzda bu konu için neler yapıyorlar?
Yönetici

Öğretmen

Veli

·ciler bakanlığın kursları
da bilgilendirme

13

14

3

8

8

2

2

1

·arlar.
ticiler tarafından; hizmet
kursa gitmek isteyenlere
türlü imkan sağlanıyor.
~ Iendirmeler yapılıyor.
akanlık bu konuda eksik.
ygun kurslar organize
eli ve uygun kişiler
ırafındanverilmelidir.
Iizmetiçi kurslara yöneticiler
4

e öncülük edip öğretmenlerle
irlikte katılıyor.
itap değişiklikleri ile ilgili
larak hizmet içi kurslar

1

üzenlenmelidir.
Iizmet, öğretmenlerin
ııtiyaçlarınagöre ayağına

2

1

etiriliyor.
)ğretmen kendisini

1

:eliştirmekistiyor.
{öneticiler; öğretmenlerin
-aratıcıhk ve yenilikçilik
1

.onularında kendilerini
;eliştirmeleri ile
lgilenmiyorlar.

1

(urslardan geç haberdar
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-.ıuyor.

fa

Ft

Yıllardır bu

menlerin hizmet içi kurs
önemseniyor

Tablo 23'te belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı öğretmen
bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

alık bu konuda eksik. Uygun kurslar organize edilmeli ve uygun kişiler
fından verilmelidir.
~··ap değişiklikleri ile ilgili olarak hizmet içi kurslar düzenlenmelidir.

Bu düşüncelere ilişkin görüş şu şekildedir:
A okulu yöneticisi, "Hizmet içi kurslara katılmaları için öğretmene her türlü
steği veriyoruz. Ama bu kurslar yetersiz kalıyor. Kurslar belli bir sıraya göre
. apzlmamalıdzr. Önemli bir nokta da eskiden yeni bir kitap sınıfa geliyorsa, önce
öğretmenler rehber kitapla ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulurdu. Ondan
sonra, o kitap öğretmenin rehberi olurdu. Son zamanlarda okula geliyorsunuz,·
akıyorsunuz ki beşlerin kitabı, dörtlerin sosyal kitabı değişmiş ama öğretmen hizmet
içi kursa alınmamış (G: Y(A(2))) ". İfadesi ile son zamanlarda kitapların aniden
değiştiği ve değişen kitaplarla ilgili olarak öğretmenin hizmet içi eğitime alınmadığı,
yönetici olarak kendilerinin öğretmenleri hizmet içi kurs almaları konusunda
destekledikleri ama kursların yetersiz kaldığı vurgulanmaktadır.

XVI. BOYUT: Okul yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlere yaratıcılık ve
yenilikçilik konularında gelişmeleri için destek olup olmadığı ve bu konuda
yapılan çalışmalar:

Okul yöneticiniz /yöneticileriniz öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik
konularında gelişmeleri için destek oluyor mu? Destek oluyorsa bu konuda neler
yapıyor? Yapıyorlar? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
Yöneticilerin %82'si, öğretmenlerin %45'i ve velilerin %45'i okul yöneticisi
!yöneticilerin öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmeleri için
destek olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin araştırma grubundaki

vöneticilerin öğretmen ve velilerden farklı olarak fazla bir yüzdelikle okul yöneticisi
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· cilerin öğretmenlere

yaratıcılık ve yenilikçilik konularında

gelişmeleri için

olduğu görüşünü ifade ettiği, diğer katılımcı grup öğretmen ve velilerin
· leriyle aynı yüzdelikle bu fikre katılmadıkları, desteklemedikleri

görülmüştür.

· cilerin % 1 8' i, öğretmenlerin %5 5 'i ve velilerin %5' i bu görüşe katılmayarak,
yöneticisi /yöneticilerin
~eleri

öğretmenlere

yaratıcılık ve yenilikçilik konularında

için destek olmadığı görüşünü ifade etmişlerdir. Velilerin %50'si ise;

yöneticisi /yöneticilerin

öğretmenlere

yaratıcılık ve yenilikçilik

konularında

.... işmeleri için destek olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıkları görüşünü
· le etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin diğer katılımcı gruplara
__ öre daha fazla, okul yöneticisi /yöneticilerin öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik
rıularında gelişmeleri için destek olduğu görüşünde oldukları, öğretmenlerin

ve

.elilerin ise yarısından azının bu fikre destek verdikleri ama genelde de bu fikri
esteklemedikleri

velilerin yarısının ise bu konuda bilgileri olmadığı görüşünde

ldukları gözlenmiştir.
Okul

yöneticisi

/yöneticilerin

öğretmenlere

yaratıcılık

ve

yenilikçilik

tonulannda gelişmeleri için destek olup olmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar
conusunda sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve
~Ü

velinin görüşleri; Tablo 24'te belirtilen temalar altında verilmiştir.

Tablo 24. Okul yöneticileriniz öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında

gelişmeleri için destek oluyor mu? Destek oluyorsa bu konuda neler yapıyorlar?
Yönetici

Öğretmen

Veli

Yöneticiler tarafından;
gelişmeler konusunda bilgiler

2

2

2

veriliyor.
Müfettişlerden destek alınıyor.

1

Yöneticilerin desteği ile değil;
öğretmenler kendilerini

1

geliştirip, birbirlerine de
yardımcı oluyorlar.
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3

cılık ve yenilikçilik
ıleri

4

ek kurslar
eniyor.
olumlu

veya
ur.

Bakanlık

bu

-

1

6

10

-

2

4

3

9

5

konuda

ğretmenleri köreltiyor.
tıcılık ve yenilik
ularında; öğretmenler
dan istenildiği takdirde,
öneticiler maddi ve manevi
türlü desteği sağlıyorlar.

nılım için yönlendirmeler
yapılıyor.
"ôneticiler de yenilikçi
alışmalara öğretmenlerle
irlikte katılıyorlar.
ınıflarda bilgisayar ortamında
eğitim yapılması, akıllı
tahtaların kullanılması ile
rğretmenler kendilerini daha
yi geliştirirler. Bu donanımın
yi olması için çalışmalar
/apıldı ve yapılmaya devam
:diliyor.
--

{aratıcılık ve Yenilikçilik ile
lgili çalışmalar okula geliyor.
r aratıcılık

ve yenilikçilik

onularında destek verebilmek

3

.in, önce sistem değişmelidir.
imdiki gençler; yaratıcılık,
2
enilikçilik konularında, her
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3

ildiklerini söyleyip, bilgi
istemiyorlar.

Tablo 24 'te belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı öğretmen

bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

neticilerin; öğretmenlere

yaratıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmesine

·tek olmadığı yönündeki görüşler
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
D okulu öğretmeni, "Son yapılan iki oda branş odası olacaktı ama yine sınıf
u.

Biz

ısrarla

Ö(D(3))) ".

öğrenci

almaya,

öğrenci

doldurmaya

devam

ediyoruz

İfadeleri ile yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar için branş odalarının

ıası gerektiği ve okulda planlanıp, branş odası yapılan odaların sınıfa
ıüştürülmesinin ve sürekli öğrenci alımının buna engel olduğu vurgulanmıştır.

lfettişlerden destek alınıyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Zümre . olarak; müfettişlerimizle,
ilikleri yakalaması ve yapılabileceklerle

öğretmenlerimizin

ilgili toplantılar yaptık. Çok verimli geçti

Y(B(4))) ". Sözleri ile yenilikleri yakalayabilmek için zümre olarak; yönetici,

etmen ve müfettişle çalışmalar yapıldığı ifade edilmiştir.

ıeticilerin olumlu veya olumsuz bir çalışması yoktur. Ama Bakanlık bu
ıuda öğretmenleri köreltiyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
A okulu öğretmeni, "Yenilikçilik

ve yaratıcılık

konularında,

yöneticiler

'ıangi bir çalışma yapmıyor ama en önemlisi bakanlıktaki yöneticiler, yaratıcılık
ıenilikçilik konularında bizleri köreltiyorlar (G:Ö(A(2))) ". Şeklindeki ifadesi ile

eticilerden yaratıcılık ve yenilikçilik konularında herhangi bir çalışma veya
ek görmedikleri ama bakanlık yöneticilerinin, kendilerini körelttiği, aslında;
ıtıcılık ve yenilikçilik konularında desteği, yöneticilerden çok, bakanlık
eticilerinden bekledikleri vurgulanmaktadır.
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tıcılık

ve yenilikçilik konularında; öğretmenler tarafından istenildiği

· de, yöneticiler maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyorlar. Katılım için
ndirmeler yapılıyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
E okulu öğretmeni, "Yöneticiler yenilikle ilgili isteklerimizde bize her türlü
'ğİ veriyorlar ama bence bu konuda bakanlığın yapması gerekenler var.

ılikler konusunda araştırmalı, bizi bilgilendirmeli ve okula yenilik ve yaratıcılıkla
•· materyalleri göndermelidir (G:Ö(E(4))) ". İfadeleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik
arında, yöneticilerden her türlü desteğin görüldüğü ama bakanlığın bu konuda
çalışma yapmadığı, oysa bakanlığın hem bilgilendirme hem de materyal sağlama
unda okullara destek olması gerektiği vurgulanmıştır.

·aratıcılık ve Yenilikçilik ile ilgili çalışmalar okula geliyor.
Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
E okulu yöneticisi, "En büyük yenilik takibi, okullarda internetin olmasıdır.
ernet kullanımı, akıllı tahta kullanımı, bilgisayar kullanımıdır. Biz öğretmen
ına bir bilgisayar koyduk. İnternet bağlantısını getirdik. Üçüncü sınıfa kadar
llı tahtaları indirdik. Sınıfta öğretmenlerin hizmetine verdik (G:Y(E(I))) " .
.- leleri ile yenilik takibi için, öğretmenlerin bilgisayardan rahatça yaralanabilmesi
'e akıllı tahtaların sınıflarda olması gerektiği, okullarında da bunun sağlandığı ifade
edilmiştir.
E okulu öğretmeni, "Resim-İş atölyesi için; yöneticimiz seramik fırını aldı.
--stelikbu talep bizden gelmeden yaptı. Fiyatı pahalı ve her yerde olmadığı halde
izde var. Seramik de çok güzel. Yaratıcılığı geliştiriyor. Çocukların el kaslarını
geliştiriyor (G:Ö(E(2)))". Sözleri ile yöneticinin okul için; yaratıcılık ve çalışmalar
için öğretmenden talep gelmeden, önem verip, gerekli bütçeyi ayırarak, okula
seramik fırını almasının mutluluğu, ses tonu kadar sözlerle de ifade edilmiştir.

Yaratıcılık ve yenilikçilik konularında destek verebilmek için, önce sistem
değişmelidir
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
A okulu yöneticisi, "Yaratıcılığı, yenilikçiliği desteklemek için, sistemde bazı
değişiklikler yapılmalıdır. Öncelikle tüm okullardaki öğretmenlerin çalışma saatleri
eşitlenmelidir. Kimisi az sayıda ders yaparken, kimisi de tam saat çalışmamalıdır. A
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B öğretmen kavramı kalkmalıdır. Ayrıca öğretmenler yaratıcılık ve

~ açık olmalıdırlar. Önce sistem değişmelidir. Sistem değişmeden ben
ve yenilikçilikten söz edemem (G:Y(A(J))) ". Sözleri ile yaratıcılık ve
kavramlarında öğretmene destek olunabilmesi için; önce sistemdeki
ers saatlerin eşitliği, çalışma saatlerini etkileyen A öğretmen, B öğretmen

ııın kalkması ve ayrıca öğretmenlerinde yaratıcılık ve yenilikçilik

na açık

olması

gerektiği,

kısaca

sistemin

değişmesi

gerektiği

ıştır.

)YUT: Okulda okul yöneticisi /yöneticilerin öğrencilere ihtiyaçları

ındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda

ılışmalar:
ulunuzda okul yöneticiniz /yöneticileriniz öğrencilere ihtiyaçları olan

dar için çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenledi?/düzenle

klar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.

-rin %94'ü, öğretmenlerin %70'si ve velilerin %75'i okul yöneticisi

erin öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenlediği
ifade etmişlerdir. Bu soruya ilişkin araştırma grubundaki yöneticilerin
ve velilere göre daha fazla bir yüzdelikle okulda okul yöneticisi
erin öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenlediği
ifade ettiği, öğretmen ve velilerinde yöneticilere göre daha az bir
e bu fikri destekledikleri görülmüştür. Yöneticilerin %6'sı, öğretmenlerin

/e

velilerin %20'si bu görüşe katılmayarak, okulda okul yöneticisi

lerin

öğrencilere

ihtiyaçları

olan

farkındalıklar . ıçın

çalışmalar

ııediği görüşünü ifade etmişlerdir. Velilerin %5'i ise; okul yöneticisi
lerin öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip

netliği ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmadıkları

1 ifade etmişlerdir.
.aııumcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin diğer katılımcı gruplara

ha fazla, öğretmenlerin ve velilerin ise yaklaşık 3/4'nün okulda okul
si /yöneticilerin öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar

diğini ifade ettikleri, ama %5 velinin de bu konuda bilgileri olmadığı

.de oldukları gözlenmiştir.
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Okulda

okul

yöneticisi

dalıklar için çalışmalar

/yöneticilerin

düzenleyip

öğrencilere

düzenlemediği

ihtiyaçları

olan

ve bu konuda yapılan

ı,mşrualar konusunda sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 1 7 yönetici, 20
en ve 20 velinin görüşleri; Tablo 25'te belirtilen temalar altında verilmiştir.

ablo 25. Okulunuzda okul yöneticileriniz öğrencilere ihtiyaçları olan
ndalıklar için çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler?
ıklarmısınız?
Yönetici
ok az sayıda düzenleniyor.

1

Öğretmen

Veli

1

2

2

2

__{üfredatınyoğunluğu bu tip
çalışmalarına

kındalık

2

imkan vermiyor.
ınıflarında düzenleniyor.
Öğretmenlerden kursla ilgili

3
3

talep gelirse yapılıyor.
Trafik konulu seminer verildi.

-

2

1

İtfaiye ile çalışma düzenlendi.

-

-

4

Sosyal gelişimleri için, tiyatro

3

oyunları okula davet ediliyor.
Öğrenciler için farkındalık
adına ihtiyacı olan bilgisayar
dersi sosyal faaliyet dersi

2

olarak değil, okullarda
bakanlığımız tarafından ders
olarak müfredata alınmalıdır.
Rehber öğretmenler
öğrencilere yönelik çalışmalar

10

6

2

5

8

6

düzenleniyor.
-

Sağlıklı beslenme ve
diyetisyen ile ilgili eğitimler
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erler verildi.

3

4

2

3

1

-

3

1

uzmanlardan destek

ciler için; kurum,
uşlar tarafından,
alar düzenleniyor.
nalar
2

)ğ:retmen1er,öğrencilere
. öne1ikfarkındalıklar için

-

- eri götürüyor.

3

Tablo 25'te belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı öğretmen
'e bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

Rehber öğretmenlerle öğrencilere yönelik çalışmalar düzenleniyor.

Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi,

"Öğrencilere sınav korkusu ve derslerine nasıl

çalışırlarsa başarılı alabilirler? konularında rehber öğretmenlerimizle organize
ettiğimiz çalışmalarla bilgilendirmeler yaptık (G: Y(B(2))) ". Sözleri ile rehber
öğretmenleri ile öğrencilere yönelik, sınav korkusunu kaldırmak ve derslerinde
başarılı olmak için neler yapacakları konularında, farkındalık çalışmaları yapıldığı
ifade edilmiştir.

XVIII. BOYUT: Okulda okul yöneticisi /yöneticilerin velilelere ihtiyaçları olan
farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan
çalışmalar:

Okulunuzda okul

yöneticiniz /yöneticileriniz velilere ihtiyaçları olan

farkındalıklar için çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenledi?/düzenle
iiler? Açıklar mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
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Yöneticilerin %94'ü, öğretmenlerin %50'si ve velilerin %60'ı okul yöneticisi
· cilerin velilere ihtiyaçları
ifade etmişlerdir.

olan farkındalıklar

için çalışmalar

düzenlediği

Bu soruya ilişkin araştırma grubundaki yöneticilerin

en ve velilere göre çok daha fazla bir yüzdelikle okulda okul yöneticisi
ticilerin velilere ihtiyaçları

olan farkındalıklar

için çalışmalar

düzenlediği

üsünü ifade ettiği, öğretmen ve velilerinde yöneticilere göre çok daha az bir
elikle bu fikri destekledikleri görülmüştür. Yöneticilerin %6'sı, öğretmenlerin
-~·si ve velilerin %35'i bu görüşe katılmayarak,

okulda, okul yöneticilerinin

·· ere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenlemediği görüşünü ifade
· şlerdir. Velilerin %5 'i ise; okul yöneticisi /yöneticilerin öğrencilere ihtiyaçları
farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan
sınalar konusunda bilgi sahibi olmadıkları görüşünü ifade etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin diğer katılımcı gruplara
,öre oldukça fazla, öğretmenlerin yarısının ve velilerin ise yarısından %10 fazlasının
lda okul yöneticilerinin
iüzenlediğini

velilere ihtiyaçları olan farkındalıklar

için çalışmalar

ifade ettikleri, ama %5 velinin de bu konuda bilgileri olmadığı

,örüşünde oldukları gözlenmiştir.
Okulda, okul yöneticilerinin

öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar

:alışmalar düzenleyip düzenlemediği

için

ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda

·orulan soruya, araştırma grubunda bulunan 1 7 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin
~örüşleri; Tablo 26'da belirtilen temalar altında verilmiştir.

l'ablo 26. Okulunuzda okul yöneticileriniz velilere ihtiyaçları olan farkında/ıklar

çin çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler? Açıklar mısınız?
Yönetici
föneticilerin değil, bakanlığın

Öğretmen

Veli

1

2

8

8

7

9

6

4

3

4

4

lüzenlediği kurslar oluyor.
(urslar düzenlense de veliler
.ok ilgili değildir.
tehber öğretmenlerle velilere

/önelik çalışmalar
lüzenleniyor.
'\.ile ilişkileri ve çocuk
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ile ilgili olarak okula
-

davet ediliyor.
slenme ve
1

2

3

2

.-

3

-

2

-

-

1

1

-

2

1

1

ce kitapları konularında
eğitim verildi.

gisayar kursları düzenlendi.

en veliler için
an zaman okuma yazma
lan organize edilir.
"eliler, zümreler olarak, yıl
· inde, sınıf öğretmenleri

:arafından, beklenenler ve

3

:apılacaklarla ve destek

2

2

ilgiler ile ilgili
ilgilendiriliyor.
relilere; bireysel olarak,

ıtiyaç duydukları konularda

4

tlışmalar düzenlenir.

Tablo 26' da belirtilen bazı temalarla ilgili olarak;
retmen ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:

bazı yönetici,

hber öğretmenlerle velilere yönelik çalışmalar düzenleniyor.
Bu düşünceye ilişkin görüşler~n birkaçı şu şekildedir:

ııı

bazı

B okulu yöneticisi, "Velilerimize yönelik; KGS sınavı ve çocuklarımızla
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konularında rehber öğretmenlerimizle bilgilendirmeler yapılmıştır

8(2))) ". Sözleri ile velilere, rehber öğretmenlerle birlikte KGS ve Çocuklar
n konularında çalışmalar düzenledikleri ifade edilmiştir.

B okulu yöneticisi, "Velilerimize yönelik rehberlik konularında yardımcı
"UZ.

Ama sadece toplu bir bilgilendirme değil, seminerin sonunda bireysel bir

vu sistemi ile her velinin kendi ihtiyacına göre gerek anne - baba düzeyinde,
se çocuğa nasıl yardımcı olacağı konusunda rehberlerimizle randevulaşarak
el görüşmeleri de sağlıyoruz. Bu da onların gelişmelerini sağlıyor
8(3))) ". İfadeleri ile velilere; hem toplu hem de bireysel randevu sistemi ile
.lik hizmeti sunarak ihtiyaçları olan farkındalıklar konusunda destek olunduğu
lanmıştır.

BOYUT: Okulda okul yöneticisi /yöneticilerin topluma yönelik (yakın ve
çevre) eğitici çalışmalar organize edip etmediği ve bu konuda yapılan
ıalar:
Okulunuzda

okul yöneticileriniz

topluma yönelik (yakın ve uzak çevre)

çalışmalar organize etti mi? Organize ettiyse neler organize etti?/ettiler?
ır mısınız? Sorusu katılımcılara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır.
.icilerin %53'ü, öğretmenlerin %35'i ve velilerin %0'ı okulda okul yöneticisi
:icilerin topluma yönelik eğitici çalışmalar

organize ettiği görüşünü

erdir. Bu soruya ilişkin araştırma grubundaki yöneticilerin
mm okulda okul yöneticisi /yöneticilerin

ifade

yarısından biraz

topluma yönelik eğitici çalışmalar

ize ettiği görüşünü ifade ettiği gözlenmiş, öğretmenlerin yarısından azı bu fikre
: verirken,

veliler ise bu fikri desteklememişlerdir.

nenlerin %65'i

ve velilerin %55'i

Yöneticilerin

bu görüşe katılmayarak,

%47'si,

okulda; okul

icilerinin topluma yönelik eğitici çalışmalar organize etmediği görüşünü ifade
'erdir. Velilerin %45'i ise; okulda okul yöneticisi /yöneticilerin topluma yönelik
l çalışmalar organize edip etmediği ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda

ıahibi olmadıkları görüşünü ifade etmişlerdir.
Katılımcı grubun verdiği ifadelerden; yöneticilerin diğer katılımcı gruplara
daha fazla ancak yarısından

biraz fazlasının;

okulda, okul yöneticilerinin

na yönelik eğitici çalışmalar organize ettiği görüşünde oldukları, öğretmenlerin
lilerin yarısından fazlasının ise; okulda okul yöneticilerinin
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topluma yönelik

:alışmalar organize etmediği görüşünde oldukları ve

%45 velinin de bu

bilgileri olmadıkları gözlenmiştir.
Okulda okul yöneticilerinin topluma yönelik eğitici çalışmalar organize edip
· ği ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda

sorulan soruya, araştırma

da bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri; Tablo 27'de
ilen temalar altında verilmiştir.

27. Okulunuzda okul yöneticileriniz topluma yönelik( yakın ve uzak çevre)

· · çalışmalar organize etti mi? Organize ettiyse neler organize ettiler? Açıklar
ız?
Yönetici

Öğretmen

Veli

umuzda yapılan resim-iş
· erine, öğretmenlerimizin
da, civar okul

4

ğretmenleri de davet

dilmiştir.

n.aılun
.
düzenlediği bilgisayar

-

3

2

4

2

1

2

1

2

1

nına, herkes davet edildi.

)kulda yapılan, kişisel gelişim

'e aile ilişkileri çalışmasının

.apıları, herkese açıktı.

3elediyeninçalışmalarına

lestek verilerek, yakın ve uzak

.evreye ulaşılıp, bu misyon

ıağlanılıyor.

"{ apılan faaliyetlerle; eğitim

ılınıp, eğitim veriliyor.
Tablo 27' de belirtilen bazı temalarla ilgili olarak; bazı yönetici, bazı
öğretmen ve bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir:
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--..ın .... uzda yapılan

resim-iş seminerine,

öğretmenlerimizin

yanında,

civar

etmenleri de davet edilmiştir.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
B okulu yöneticisi,

"Resim- İş seminerini iki yıldır Antalya 'dan öğretim

'lisini çağırarak, sponsor desteğimiz eşliğinde düzenliyoruz. Öğretmenlerimizle
e bölgedeki tüm resim öğretmenlerini ve resme ilgi duyan öğretmenleri de
ediyoruz ki kendi okullarında kendi öğrencilerine de ulaşabilsinler
-IB(3))) ". İfadeleri ile okullarında Antalya'dan
düzenledikleri

öğretim görevlisinden

destek

resim-iş semineri ile, okulları dışında, bölge okullarındaki

enlere de ulaştıklarını

ve amacın; diğer okul öğretmenlerinin

okullarında

ve kendi öğrencileri

seminerde

ile uygulamaları

olduğu

- pılan faaliyetlerle, eğitim alınıp, eğitim veriliyor.
Bu düşünceye ilişkin görüş şu şekildedir:
D okulu

yöneticisi,

"Okul olarak yapılan etkinliklere katılıyoruz. Bu

carılımlarla hem onlardan öğreniriz, hem de onlara bir şeyler öğretiriz. Örneğin
zciler ile askerin etkinliğine katılırız, polisin trajik eğitimine katılırız. Biz öğreniriz.
Onlarda öğrenir. Çocuklar polise öyle sorular sorar ki, onlarda öğrencilerden
öğrenir (G:Y(D(l))) ". Sözleri ile yakın ve uzak çevreye eğitici çalışmaların sadece
okula çağrılarak değil, faaliyetlere katılarak, karşılıklı öğrenmelerle, farkındalıkların
-ağlandığı ifade edilmiştir.
"Okulun örgütsel amacı, var olmak ve yaşamını sürdürmektir. Bu yüzden
okul, belli bir nüfusu

eğitmek

zorundadır.

Yönetsel

amaç, okul yönetiminin

eğitenlerinin sayısını arttırarak eğitimin niteliğini yükseltmektir.

Eğitsel amaç ise,

eğitilen kişide oluşturulması düşünülen davranışları ona kazandırmaktır
2000, s.11 ).

" (Başaran,

XX: BOYUT: Okul gelişimi ve yöneticilerin yaklaşımları ile ilgili olarak başka
neler söylemek istersiniz?
Bu düşünceye ilişkin görüşlerin birkaçı şu şekildedir:
B okulu yöneticisi, "Her zaman yeniliklere ve teknolojiye açık olmak gerekir.

Onları takip etmek lazım. Takip etmezseniz zaten çağın gerisinde kalırsınız. Yeni
eğitim sistemlerini, başka ülkelerde nasıl yapılıyor, onları incelemek lazım. Bize
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olanları getirmek lazım. Bir de çocukların psikolojisi de çok önemli. Özellikle
dönemde hem maddi olarak ailelerin çok kısıtlı olduğu bir dönem yaşıyoruz hem
·e bizim öğrenci potansiyelimizin,
ak için bunları yapmak

profilimizin

de düştüğü bir dönem. Onlara

(G: Y(B(2)) ". İfadeleri ile yeniliklere ve

lazım

lojiye açık olunması, yeni eğitim sistemlerinin ve başka ülkelerdeki
amalarının takip edilmesi ve uygun olanların da okullarda uygulanması
ktiği vurgulamıştır. Ayrıca öğrenci profilinin düştüğü ve velilerin maddi olarak
ılı bir dönemde olduğu ve okulların da yeni eğitim sistemlerini takip ederek veli
öğrencilere ulaşması gerektiği vurgulamıştır.
A okulu yöneticisi, "Biz okullarımızda yalnız bırakılmış durumdayız.
netmenler; öğretmenleri sene başında, sene ortasında ve sene sonunda olmak
'cere

denetlemeli ve değerlendirmelidir. Bu şekilde, öğretmenlerimize ve okulumuza,

anlamalarımıza,

gerekli

desteği

verebilmelidir

(G: Y(A(l))) ".

İfadesi

ile

enetmenlerin, süreci değerlendirmesi ve öğretmenleri, sınıflarında yıl içinde üç
farklı zamanda gözlemleyerek gerekli çalışmayı yapması, gerekli yönlendirmeleri
yapması gerektiği ancak bu şekilde öğretmene ve okula, katkı sağlanabileceği ifade
edilmiştir.
A okulu öğretmeni, "Okulda dinamik bir yapı olmalıdır. Yaşfaktörü merkez
okullarda çok yüksek. Bu biraz dinamik yapıyı engelliyor. Teknolojik gelişim okulda
tam olmalı. Ama bu gelişimden yöneticinin de haberdar olması, meraklı olması ve
okula getirmesi gerekir. Eğitim sitesine okul üye olmalıdır. Bu sistem okullara
konmalıdır. Akıllı tahtalar olmalıdır. Okullarda tiyatro çalışması ve sunumu için
uygun ortam olmalıdır (G:Ö(A(4))) ". İfadeleriyle okul gelişimi ve yöneticilerin
yaklaşımında, teknolojinin özellikle yöneticiler tarafından takip edilip okula
getirilmesi, eğitim sitelerine üye olunması, akıllı tahtaların okulda mutlaka olması,
okullarda dinamik yapının olması, tiyatro çalışma ve sunumu için uygun ortamların
olması gerektiği vurgulanmıştır.
A okulu velisi, "Daha başarılı olunabilmesi için, okulda öğretmen eksikliği
olmamalıdır (G: V(A(l))) ". İfadesiyle okullardaki öğretmen eksikliğinin, eğitimi
olumsuz etkilediği vurgulanmıştır.
A okulu velisi, "Okulun gelişimi için; öğrencilerin derslerinde daha başarılı
olması için, okul genelinde ve daha çok sınav düzenlenmelidir (G: V(A(2)))". İfadesi
ile okul gelişimi için; okul yönetiminin organize ettiği sınavların, okul genelinde
yapılması ve sayısının daha çok olması gerektiği vurgulamaktadır.
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A okulu velisi,

"Eğitime çok az bir bütçe ayrılıyor. Okulların daha

.• işebilmesi ve birçok farklı çalışmanın yapılabilmesi için eğitime yeterli bütçe
mlmalıdır (G:V(A(3))". İfadesi ile eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğine dikkat
kilmiş ve bu bütçenin okulların şu anki çalışmalarını olumsuz etkilediği ve farklı
malara imkan sağlamadığı vurgulamıştır.
B okulu yöneticisi, "Aslında ben rahat bir şekilde, gördüğüm her türlü

niliğe dalabilmek isterim. Ama tabi devlet okulu olmanın bir tutukluğu vardır.
mkü maddi manevi kaynağın eksiktir (G:Y(B(4)) ". Sözleri ile yenilikleri rahat

·gulayabilme konusunda sıkıntılar yaşandığı, bunun nedeninin devlet okul
malarından

yani maddi ve manevi kaynakların eksikliğinden kaynaklandığı

rgulanmıştır.
B okulu öğretmeni, "Okulun sistematiği oturmuş durumdadır. Bunun da okul
lişimine olumlu yönde bir katkı sağladığını düşünüyorum ve gözlemliyorum
':Ö(B(l)) ". Sözleri ile bulunduğu okulun sisteminin oturmuş olduğu ve bunun da
ul gelişimini olumlu etkilediği ifade edilmiştir.
B okulu öğretmeni, "Yönetici her zaman için, öğretmenleri ile iyi bir iletişim

ırisinde olmalıdır. Yeri geldiğinde bir arkadaş ama yeri geldiğinde yöneticiliğini

ısettirecek şekilde davranması gerekir. Bu dengeyi iyi kuramayan bir okul yönetimi
ılesef öğretmenleri ile arasında ister istemez sorun yaşamaktadır. Hem
retmenler arasında hem de kendileri ve öğretmenleri arasında sıkıntı yaratır. Bu
ngeyi kuramayan okul yönetimi; bazı öğretmenleri belki daha özel, daha korumacı
vranır. Diğer öğretmenleri, korunmayan öğretmenler olarak görülmesini sağlar.
ıdürle arası iyidir, değildir muhabbetleri ortaya çıkabilir. Bu da öğretmenler

ısındaki ilişkileri ve bu yönde olumsuz etkilenen öğretmenlerin, muavinleri veya
ıdurleri ile olan ilişkilerini, olumsuz etkilemektedir. Bizim okulumuzda bu sorun
ıre okullarına göre nerdeyse yok, hatta çok az seviyededir (G:Ö(B(2))". Sözleri ile
.ıeticilerin öğretmenlerle kuruduğu iletişimin dengesinin çok önemli olduğu,
:adaşlık ve yöneticilik ilişkisinin dengeli kurulmaması durumunda sorunlar
.anabileceği, bu sorunun çevre okullarda yaşandığını, kendi okullarında ise bu

unun az da olsa yaşandığı ifade edilmiştir.
.B

okulu yöneticisi,

"Okullarımızda öğrenci yoğunluğu

biraz daha

ılmalıdır. Yani sınıf sayısının en azından otuzun altına düşürülmesi gerekiyor. Bu

ılumuzun en önemli ihtiyaçlarından biridir. Sınıf donanımların biraz daha iyiye
ürülme ihtiyacı vardır. Çocuklar çok eski sıra sandalyelerde oturuyor.
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ncilerimizin huzurlu bir ortamda olmaları için, kendilerini evinde hissetmeleri
biraz daha iyi eğitim ortamlarının oluşturulması gerekiyor (G: Y(B(6)) ". Sözleri
nıfların çok kalabalık olduğu ve sınıf donanımının yeterli olmadığı, öğrencilerin

rlu

ve

kendilerini

evlerinde

hissetmeleri

için

bunun

gerekli

olduğu

ılanmıştır.
B okulu velisi, "Beklentilerimizin üzerinde bir okuldur. Bir günden bir güne

ırümün, muavinimin, öğretmenimin kapısını çalıp da bir sorun yaşadığımı

'amıyorum. Gayet güvenli bir şekilde çocuğumu sabah okula bırakıp öğlen

rum. Bu da benim için çok önemli. Keşke tüm okullar böyle olsa (G:V(B(3))".

:ri

ile

yönetici

ve

öğretmenlere

rahat

ulaşabildiği,

okulda

bir

sorun

ıılmadığı, bir veli olarak çocuğu okula güvenli bırakıp, gözün arkada kalmadığı

ınun da çok önemli olduğu vurgulanmıştır.
C okulu yöneticisi,

"Bizim okulumuz çok büyük bir okul gibi görünür ama

-üyük eksiklikleri var. Örneğin çağımızın gerekliliği, herkesin evinde, elinde var

bilgisayar

bizim

okulumuzda

öğrencilere

sunulamıyor.

Bilgisayar

atuarımız bile yok. Bu beni gerçekten derinden üzüyor. Keşke böyle bir okulda

ıayar

laboratuarımız olsa, bu çocuklara geleceğe yönelik daha çok şey

-ilirdik. Daha kaliteli bir öğrenim sunabilirdik (G:Y(C(2)) ". Sözleri ile okulun

k olmasına rağmen öğrencilere bilgisayar laboratuarı imkanı sunulamadığı ve

n çağın eğitimi adına önemli eksiklik olduğu vurgulanmıştır.
C okulu yöneticisi, "14 köyden öğrenci gelmesi büyük bir sıkıntıdır. Farklı

rler, farklı ekonomik durum ve 14farklı köyden taşımanın olması gelişmiş okul

ıygun değildir (G: Y(C(I)) ". İfadeleri ile 14 farklı köyden taşımanın olmasının

:ılı olduğu ve okul gelişimi için de uygun olmadığı vurgulanmıştır.
C okulu yöneticisi,

"Okullar tam gün olmalıdır. Ancak o zaman her şey

ir. Çünkü çocuğun okulda kaldığı süre bana göre azdır. Böyle olursa okulda
iyi bir eğitim alır ve ortaokula gittiği zaman da kendisi için daha iyi olur

rc(1)) ".

Sözleri

ile

öğrenciye

verilmesi

gerekenlerin,

tam

anlamıyla

abilmesi için tam gün eğitimin gerekli olduğu vurgulanmıştır.
C okulu öğretmeni,

"Bence öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği kesinlikle

sı gerekir. Öğrencinin bunu hissetmesi gerekir. Yönetici sürekli olarak

menine yenilikler verebilmek için kendini geliştirmelidir. Yönetici pasif

malıdır. Yeniliklere açık olmalıdır (G:Ö(C(I)) ". Sözleri ile öğretmen, öğrenci
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elinin birlikte çalışması gerektiği
pgguıayan,

ve yöneticinin

de yenilikleri

takip edip

aktif birisi olması gerektiği vurgulanmıştır.

C okulu velisi, "Daha iyi ve başarılı olabilmek için öğrenci, öğretmen ve
in iç içe olması gerekmektedir (G:V(C(J)) ". Sözleri ile okul olarak başarılı
:....uauilmesi için; öğrenci, öğretmen ve velinin birlikte çalışması, birlikte hareket
leri gerektiği ifade edilmiştir.
C okulu yöneticisi, "Avrupa 'da her okul, kendi bölgesine göre, bakanlığın
okulun kendisinin ayrı bir çalışma programı vardır. Okula dayalı eğitimin
ı, bölgenin ihtiyaçlarına göre, öğretmenlerin görev alacağı, kursların
tamamen öğretmenin, okul idaresinin kontrolünde olan bir
asyon olursa hem bölge halkı için, hem okul için ayrıca bir öğretmenin kendi
ıdisini geliştirmesi için, ôzgüvenini artırması için, toplumdaki bir öğretmen
_ gınlığını kazanabilmesi için çok önemlidir. Bu uygulamada bir bakanlığın verdiği
.. 'tim programı, müfredat programı olur. Bir de senin bakanlığını zorlayıcı
ışmaların olur. İdareci ve öğretmenler kafa kafaya verir. Böylece eğitim ve
- " etim de daha çok gelişmiş olur (G:Y(C(3)) ". İfadeleri ile okullarda; okul gelişim
odellerinden biri olan, okula dayalı eğitimin uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.
C okulu öğretmeni, "Ben çalışırım ve idareyi de zorlarım. Oysa idarecinin
eni zorlamasını, şunu yapalım, bunları planlayalım vb. yaklaşımlarını bekliyorum.
_ .-e bu okulda ne de adada böyle bir iklim yoktur. Ama bizim isteklerimize de itiraz
. ·ok. Destek geliyor. Pano yapalım vb istediğimiz zaman itiraz olmadan hemen
yapılıyor (G:Ö(C(3)) ". Sözleri ile yeni fikirler ve isteklerle idarecilerin gelmesini ve

öğretmeni bu yönleri zorlamaları gerektiği ama bunun adadaki hiçbir okulda da
oluşturulduğuna inanmadığı ifade ediliyor.
C okulu öğretmeni, "On dört farklı köyden okula öğrenci geliyor. Bu
öğrencilerin hepsi de farklı kültürlere sahipler. Böyle bir ortamda iyi bir eğitim
olması imkansızdır. Gelişmiş bir okul, iyi bir eğitim olması için bu yapının
değiştirilmesi gerekiyor (G:Ö(C(4)) ".

Sözleri ile on dört farklı köy ve farklı

kültürden öğrencilerin gelmesinin okul gelişimi ve iyi bir eğitim düşünüldüğünde
olumsuz bir etkisi olduğu ifade edilmiştir.
C okulu velisi, "Arka tarafı çok emniyetli görmüyorum. Okulumuzda bir
güvenlik görevlisinin olmasını çok isterim. Özel okullarda var. Bence devlet
okullarında da olmalı (G:V(C(2))".

Sözleri ile okulun arka tarafının emniyetli

118

-.ı..ı.auığı, devlet okullarında

da özel okuldakiler

gibi güvenlik görevlisi olması

ktiği ifade edilmiştir.
D okulu yöneticisi,

"Çocuk yetiştirmek bir sanattır. Dünyanın kalitesini

an sanatsal bakış açısıdır. Her öğretmenin,· kendinin bireysel estetik anlayışı,
- 'k dinleme alışkanlığı, bir resme bakarken,· duvarı dolduran rengi tutar mı değil,
atın bir portresi olduğununfarkına varma bilinci, estetik bir hamur halinde olan,
ocuğun doğru yoğrulmasını sağlar. Her öğretmen bir sanatçı, her çocuğun da bir
t eseri olması gerekir (G: Y(D(l)) ". İfadeleri ile öğretmenin bir sanatçı gibi
~ ~ enci sini yetiştirmesi,

onlara tüm yönleri

ile bakması

ve farklılıklarını

da

görebilmesi ve öğrencilerin kendi özelliklerine göre donatılması, onların bir sanat
eseri olduğunun düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır.
D okulu öğretmeni, "Okulumuzda çok iyi bir öğrenci kapasitesi var. Çok iyi

ir öğretmen kesimi var. Fakat bina ve en önemlisi araç gereç olarak yetersiz. Çoğu
okullarda olmayan bir öğrenci, bir veli potansiyeli var. Çok iyi çalışan öğretmen
simi var. Fakat binamız yeterli değil. Araç gereçlerimiz yeterli değil. Deney için
_ 'en

odamız yok. Müzik odamız yok. Bunların olması gerektiği hep söyleniyor. Ama

amamlanamıyor

(G:Ö(D(J)) ". Sözleri ile okulun öğrenci, öğretmen ve veli

profilinin iyi olmasına rağmen; araç gerecin, binanın ve çalışma odalarının yeterli
lmamasının büyük eksiklik olduğu ifade edilmiştir.
D okulu öğretmeni, "Bakanlığın velilere yönelik, aile çocuk ilişkileri ile ilgili

azı seminerler düzenlenmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Maalesef ailelerimiz
ocuklara istenilen düzeyde yaklaşamıyor. Ben bu konuda eksiklik olduğunu
düşünüyorum (G:Ö(D(2)) ". Sözleri ile aile çocuk ilişkileri konusunda velilerin bazı
sıkıntılar yaşadığı ve bu konularda bakanlık tarafından seminerler verilmesi gerektiği
ifade edilmiştir.
D okulu öğretmeni,

"Öğrenci sayısını bu kadar şişirilip, çoğaltmak yerine,

olan kütüphaneyi kapatmak yerine, eğitimin daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir
diye bütün öğretmen arkadaşlarla oturulup bir karar alınmalıdır ki defalarca bu
söyleniyor. Bu kadar öğrenci almayalım. Anasınıjların bir başka yere taşınması için
gerekli çalışmayı yapalım. Ama olmuyor açıkçası. Ben hep şunu düşünüyorum. Kolej
her şey değildir. Yarın öbür gün başka bir eğitim bakanı gelir. Kolej sınavını
kaldırır. Biz yine tepe taklak olduğumuz yerde kalırız. Bu yanlışlıklar var. Dediğim
gibi ne yapılabilir? Daha iyi olmak için, güzel planlamalar yapılabilir. Branşlar için
ayrı oda olmalı. Gir hep test çöz değil. Ondan sonra çocuğa kompozisyon
119

._.:.......aya çalıştığın zamanda yazamaz (G:Ö(D(3)) ". Sözleri ile öğrenci sayısının

olmasının, kolej sınavının varlığı, branş odalarının olmamasının okul gelişimi
olumsuz etken olduğu vurgulanmıştır.
D okulu öğretmeni, "Veliden yararlanılmalıdır. Veli sınıfa alınarak onların
ok özelliğinden bilgilerinden yararlanılabilir. Ben bunu yapmak istedim ama
· idaresi karşı çıktı. İdare tarafından bana velinin sınıfa girmesinin yasak olduğu
endi. Ben de uygulayamadım. Oysa yurtdışında bu uygulanıyor. Önce okul
ticisinin yeni tekniklerle ilgili olarak eğitilmesi lazım. Yeniliğe açık olması
m. Her şey klasik ve kapalı. Gizli sistemlerle yapılıyor. Sorunlar da çözülmek
'ne erteleniyor. Ama hiçbir zaman da çözüm bulunamıyor. Bu da eğitimdeki en
_ 'iik sorun olarak karşımıza çıkıyor (G:Ö(D(4)) ". Sözleri ile yöneticilerin;

dilerini geliştirmediği, yeniliklere kapalı olduğu, velilerden sınıfta yaralanılması
ktiği, okullarda sorunların ertelendiği ve çözülmediği, bununda okul gelişimini
umsuz etkilediği ve eğitimdeki sorun olarak görüldüğü ifade ediliyor.
E okulu öğretmeni, "Okulda bir sıkıntım olduğunda, yöneticimle bu sıkıntıyı
·ö=ebiliyorum. Evime huzurlu gidebiliyorum ve okuluma da huzurlu ve rahat
telebiliyorum. Çok üzüntülü bir dönemim olmuştu. Bu konuda derslerim olsun,

oparlanmam olsun bana her türlü desteği verdiler (G:Ö(E(l)) ". Sözleri ile okulda
orunlar olduğunda, yönetici ile bu sorunlara çözüm bulunabildiği, ayrıca özel
ıkıntılar da yöneticinin destek olduğu ve okula huzurlu gelindiği ifade edilmiştir.
E okulu öğretmeni, "Özel eğitim öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi kurs
lduğunu söyleyemem. Çünkü bunun eğitimini verebilecek birini bulamıyorlar. Sonra

~ bakanlık formda, hizmet içi kursa katılıp katılmadığımızı soruyor ve ben bu
oruyu, bölümümle ilgili dolduramıyorum (G:Ö(E(4)) ". Sözleri ile özel eğitim ile
gili hizmet içi kursların yapılmadığı ve buna ihtiyaç · olduğu, bakanlığın yolladığı
ormdaözel eğitim bölümüyle ilgili organize edilmiş kurs olmayıp, yazılamadığı için
ıhatsız olunduğu ifade edilmiştir.
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4.2. Tartışma

YUT: Okulda, eğitim ve öğretime ilişkin hedeflerinin belirlenmesi adına,
uş bir vizyonun olup olmadığı ve düşünceler:

Okulun eğitim ve öğretim adına oluşturulan vizyonu ile ilgili olarak sorulan
ya araştırma grubunda bulunan 1 7 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri
o 9'da belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu (9 tanesi) tarafından,
un vizyonu; "Akademik, psiko ve sosyal gelişimlerinin tamamlanması için çaba
ermek. Akademik, spor, sosyal aktivitelerde başarı sağlamak.

Her yönden

sarısını daima bir basamak yukarı çekmektir." Şeklinde öğrencinin her yönden

elişimini

ve başarısının sağlanması okulun vizyonu olarak ifade edilmiş,

ğretmenlerin çoğunluğu tarafından (12 tanesi) okulun vizyonu " Kolej sınavlarında

aşanlı olmak." Şeklindeki ifadeleri vizyon, kolej sınavında başarılı olmak olarak

ade edilmiştir. Velilerin çoğunluğu tarafından ise iki görüş ifade edilmiştir. (6
esi) okulun vizyonu; "Öğrencileri başarılı bir şekilde üst kuruma hazırlamak."
eklinde ve yine aynı çoğunlukta (6 tanesi) tarafından "Öğrencilerin akademik
aşarısını yüksek tutmak" olarak ifadeleri ile vizyon öğrencinin akademik başarı
östermesi ve üst kuruma hazır olması olarak belirtilmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından, okulun vizyonun
ırtak olarak ifade edildiği görüşler ise: "Kolej sınavında başarılı olmak; akademik,
ısiko ve sosyal gelişimlerinin tamamlanması için çaba göstermek, akademik, spor,
osyal aktivitelerde başarı sağlamak,

her yönden başarısını daima bir basamak

nıkarı çekmek; çocukları, iyi bir yurttaş, çevresine. sevgiyle yaklaşan,

kendi

.endilerine yeterli, kendilerine güvenen bireyler olarak, geleceğe, hayata en iyi
:ekilde hazırlamak; teknolojik gelişmelere uygun eğitim imkanı sunmak, gerekli
eknik donanımı sağlamak, teknolojiyi yakalamaktır" şeklindedir. Araştırma
;rubunda yer alan katılımcıların ortak ifadesi ile; öğrencilerin, her yönden gelişmesi,
yi bir yurttaş ve kendine yeten birey olması, okul olarak kolej sınavlarında başarı
rlurıması, teknolojik imkanların sunulabilmesi okulun vizyonu olarak ifade
edilmiştir.

Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından okulun vizyonu olarak ortak
ifade edilen görüş: "Eğitim sistemi vizyon belirlemeye izin vermiyor." Şeklinde
vizyon oluşumunu eğitim sisteminin etkilediği ifade edilmiştir. Oysa Tekeli (2003),
Mevcut sistemler çoğunlukla yeniliklerin önünde tıkayıcı durumda olabilirler. Ama
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olan bir örgüt, sistemin bu engellemesini,

uygulamadaki

yaklaşımlarıyla

liiımelidir ifadelerini kullanmıştır.
Bazı yöneticiler ve bazı veliler tarafından okulun vizyonu olarak ortak ifade
...örüş: "Öğrencilerin akademik yönden başarısını yüksek tutmak." İfadeleri ile

......,ik başarının sağlanması okulun vizyonu olarak ifade edilmiştir.

Bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından okulun vizyonu olarak ortak ifade
__örüş: "Öğrencileri başarılı bir şekilde üst kuruma hazırlı:ı.mak."Şeklindedir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından okulun vizyonu olarak ifade edilen görüş:
okulların üzerinde bir okul yapmak." Şeklindedir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından okulun vizyonu olarak ifade edilen
ster: "Zümre toplantılarında belirlenen amaçlara ulaşmak; okulun vizyonu
gin değildir ve öğretmenlerle paylaşılmamıştır; bakanlığın değişen politikaları
izyon oluşturmak mümkün değildir; planlanmış değildir, okulun ihtiyaçları
tusunda hedefler oluşturulur." Şeklinde okulun vizyonunun okul zümre
tılarında oluşturulduğu şeklinde olumlu ve belirgin bir vizyon olmadığı, idare

a.fından öğretmenlerle

paylaşılmamış

olduğu,

okulun

ihtiyaçlarına

göre

""endiği, bakanlığın değişen politikası ile vizyon oluşturulamadığı şeklinde de

ımsuz ifade edilmiştir. Şişman (1999), Okulun vizyon ve misyonunun tüm

,-daş1ar tarafından bilinip, benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Yönetici ve velilerin okulun vizyonu konusunda daha çok olumlu ifadeler

!andığı, öğretmenlerin ise okulun vizyonu ile ilgili daha çok olumsuz ifadeler
andığı gözlemlenmiştir.

BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni
eler üretilip üretilmediği, çalışmaların yapılıp yapılmadığı ve düşünceler:
Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler ile
olarak sorulan soruya araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve

.linin görüşleri Tablo 10'da belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu

nesi) tarafından, yapılan projeler ve çalışmalarla ilgili olarak; "Donanım

ıdan, fiziksel yapı için, adım adım daha ileriye ilerlemek için, teknolojiyi okula

ıek için planlamaların yapılması." Şeklinde ifade edilmiş, öğretmenlerin
luğu tarafından iki farklı görüş ifade edilmiştir. Öğretmenlerden bir grubu (6

I yapılan projeler ve çalışmalarla ilgili olarak, yöneticilerle aynı görüşü ifade

er "Donanım açısından, fiziksel yapı için, adım adım daha ileriye ilerlemek
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teknolojiyi okula getirmek için planlamaların yapılması." Şeklinde, bir başka
retmengrubu tarafından ise (6 tanesi) yapılan projeler ve çalışmalarla ilgili olarak;
azı sınıflara akıllı tahtalar kondu. Konulamayan sınıflar için çalışmalar devam
yor." olarak ifade edilmiştir. Velilerin çoğunluğu (11 tanesi) yapılan projeler ve
ışmalarla ilgili olarak "Eğitim açısından, sosyal faaliyet açısından daha iyiye
şmak, ilerlemek için, her açıdan en üst dereceyi yakalamak için çalışmaların
alması." Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından okulda yapılan
1e ve çalışmalarla ilgili ortak olarak ifade edilen görüşler ise: "Planlanan ama
nılama için bazı eksiklerin tamamlanmasını bekleyen projelerin olması; grev
eniyle eksiklerin giderilmesinin çalışmalarının planlanması; eğitim açısından,
yal faaliyet açısından daha iyiye ulaşmak, ilerlemek için, her . açıdan en üst
eceyi yakalamak için çalışmaların yapılması; bazı sınıflara akıllı tahtalar kondu,
ıulamayan sınıflar için çalışmalar devam ediyor; donanım açısından, fiziksel yapı
ı, adım adım daha ileriye ilerlemek için, teknolojiyi okula getirmek için
nlamaların yapılması; yeni binaların yapılmış olması; kapalı spor salonunun
ulmış olması; tuvaletlerin yapılmış olması." Şeklinde daha çok okulun fiziksel
u

ile ilgili projeler ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından okulda yapılan proje ve

şmalarla ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Avrupa Birliği Projeleri
samında proje çalışmalarının yapılması; Rehberlik Hizmetlerinin ailelere ve
encilere ulaşım detaylarının planlanması ile ilgili projelerin üretilmesi; 5.
flarda seviye sınıfları oluşturma çalışmalarının yapılması; tam donanımlı müzik
sı oluşturuldu; bilgisayar odasının yapılmış olması; sistemli çalışma yerine, günü
ik yapılan çalışmaların yapılıyor olması; plansız büyüyen yapılar ilgili
şmaların yapılıyor olması." Şeklinde okulun fiziksel yapısı ile ilgili projeler ifade
miştir.
Bazı yöneticiler ve bazı veliler tarafından okulda yapılan proje ve
şmalarla ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Yeni parkın yapılmış olması."
Iinde belirtilmiştir.
Bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından okulda yapılan proje ve
şmalarla ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Bina ve çevresi ile ilgili
şmaların yapılmış olması" Şeklinde okulun fiziksel yapısı ile ilgili okul bina ve
resi ile ilgili yapılan çalışmalar ifade edilmiştir.
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Sadece bazı yöneticiler tarafından okulda yapılan proje ve çalışmalarla ilgili
ifade edile.ngörüşler: "Zümre toplantıları ile yeni proje çalışmalarının
ılması (Hece kitabı hazırlığı vb); sınıflara; ders yapmaya ve ders araç gereçlerini
amaya uygun masa sandalye alınması çalışmasının yapılıyor olması; dil
ratuarı oluşturma çalışması yapılıyor; bilgisayar laboratuarı oluşturma çalışması
ılıyor; halı sahanın yapılmış olması; web sayfası hazırlığının yapılmış olması;
gelli öğrenciler için rampa ve tuvalet yapımı projesinin hazırlanmış olması."
.apılmış ve uygulanan projeler ifade edilmiştir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından okulda yapılan proje ve çalışmalarla ilgili
arak ifade edilen görüşler: "Fen odasının yapılmış olması; planlanan ama yarım
ırakılan projelerin var olması; rutinlik, usanmışlık nedeniyle projelerin
- etilmemesi; sadece kolej sınavına yönelik projelerin var olması. " Şeklinde fen
asının yapılmış olduğu, olumlu projelerin var olduğu ve yarım kalan projeler,
rutinlikten sıkılmış olup üretememe, kolej sınavının okullar için öne çıkmış olması
gibi olumsuz ifadeler de katılımcı gruptaki öğretmenler tarafından paylaşılmıştır.
Sadece bazı veliler tarafından okulda yapılan proje ve çalışmalarla ilgili
olarak ifade edilen görüşler:" Hademe odasının yapılmış olması; araba park yeri
düzenlemesinin yapılmış olması; kameranın takılmış olması." Şeklinde yapılan
çalışınalarolumlu ifade edilmiştir.

[II. BOYUT: Okul bina ve bahçesinin eğitim ve öğretim çalışmaları açısından
ıygun bir yapıda olup olmadığı ve düşünceler:
Okul bina ve bahçesinin eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir
apıda olup olmaması ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17
önetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo 11 'de belirtilen temalar içeriği
e; yöneticilerin çoğunluğu (9 tanesi) tarafından, okul bina ve bahçesinin eğitim ve
ğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olup olmaması ilgili olarak; "Oyun
lanlannın ve oyun parklarının yeterli olması." Şeklinde olumlu ifade edilmiş,
~retmenlerin çoğunluğu tarafından (6 tanesi) okul bina ve bahçesinin eğitim ve
~retim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olup olmaması ilgili olarak, okul
ıhçesinin yetersiz olduğu önemli yerin "Bahçede oyun oynamak için uygun oyun
anların olmaması. Oyuncakların yetersiz olması." Şeklinde olumsuz ifade
lilrrıiştir.Velilerin çoğunluğu (8 tanesi) yöneticilerle aynı fikri paylaşarak okul bina
bahçesinin eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olup
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maması ilgili olarak okul bina ve bahçesinin yeterli olduğu önemli alanın "Oyun

ınlarının ve oyun parklarının yeterli olması." Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından okul bina ve

hçesinin eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olup olmaması
ilgili ortak olarak ifade edilen görüşler ise: "Eski bir bina olması; binaya göre

renci sayısının fazla olması; bahçede oyun oynamak için uygun oyun alanların

naması,

oyuncakların

yetersiz

olması;

oyun

alanı

oluşturmak

için

proje

zırlığının yapılmış olması; oyun alanlarının ve oyun parklarının yeterli olması;

ızik odasının olması; bahçenin alan olarak yeterli olması; kapalı spor salonu

iyacının olması; bina ve bahçe olarak ideal bir okul olması; daha emniyetli

ıbilmesi için okulun etrafının kapatılmasının

gerekmesi; bahçe ve okul alanının

ersiz olması." Şeklinde olumlu ve olumsuz ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler

tarafından

okul bina ve bahçesinin

tim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olup olmaması ilgili olarak

ık ifade edilen görüşler:

"Beton bir yapı olması; okul binasındaki

fiziksel

(işikliklerin, plansız yapılmış olması; öğretmen odasının yetersiz olması; yeni
enci tuvaletlerinin

yapılmış olması; bilgisayar

odasının olmaması;

bilgisayar

ısının olması; resim-iş atölyesinin olması; kapalı spor salonunun olması; branş

ilan yapılma ihtiyacının olması; spor için halı sahanın olması; teknolojik anlamda

t kalınmış olunması."Şeklinde olumlu ve olumsuz ifade edilmiştir.

Bazı yöneticiler ve bazı veliler tarafından okul bina ve bahçesinin eğitim ve

etim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olup olmaması ilgili olarak ortak

'e edilen görüşler: "Sınıf içinin geliştirilme ihtiyacının olması, uygun sıra

:lalye ihtiyacının olması; sınıf içlerinin uygun olması." Şeklinde olumlu ve

nsuz ifade edilmiştir.
Bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından okul bina ve bahçesinin eğitim ve

:tim çalışmaları açısından uygun bir yapıda olup olmaması ilgili olarak ortak

e edilen görüşler: "Binanın bakımı için, çalışmaların yapılma ihtiyacının olması;

;:ede oturma alanlarının olmaması." Şeklindedir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından okul bina ve bahçesinin eğitim ve öğretim

ımalan açısından uygun bir yapıda olup olmaması ilgili olarak ifade edilen

işler: "Okul alanı içerisindeki yerleşim dağınık olması ve kantinin sınıflara uzak

ısı; öğretmen tuvaletlerinin yetersiz olması; kütüphane ihtiyacının olması;
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eye öğrenciler için bankların yapılmış olması." Şeklinde olumlu ve olumsuz
edilmiştir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından okul bina ve bahçesinin eğitim ve öğretim
alan açısından uygun bir yapıda olup olmaması ile ilgili olarak ifade edilen
- ler: "Her şubenin okulda belirli bir alana yerleştirebilme

imkanının olması;

µ-enciler için; bahçeye ve parklara özel zemin yapılma ihtiyacının olması; okulda
dan olmaması;

asfalt alanın fazla olması; küçük değişikliklere

odaklanılmış

nası; bahçede çim alan ihtiyacının olması." Şeklinde olumlu ve olumsuz ifade
lmiştir.
Sadece bazı veliler tarafından okul bina ve bahçesinin eğitim ve öğretim
ışmaları açısından uygun bir yapıda olup olmaması ile ilgili olarak ifade edilen

üşler:"Okulda öğrenciler için güvenli olmayan alanların olması; kamera sistemi
okul güvenliğinin sağlanmış olması; güvenliğin sağlanmış olması; güvenlik
evlisine ihtiyaç olması." Şeklinde olumlu ve olumsuz ifade edilmiştir.

Şahin (2006), okul binalarını ifade ederken; okul binaları, bakımlı, güvenli,
iz ve yeterli donanıma sahip olmalıdır. Isınma, aydınlanma ve havalandırmanın
un

olmaması,

öğrencilerin

fiziksel

ve

duygusal

gelişimini

olumsuz

emektedir. Eğitim ve öğretimin iyi bir şekilde gerçekleşebilmesi için fiziksel
ınımın standartları yüksek olmalıdır şeklinde vurgulamaktadır. Okul binaları ve
leri; ilgi çekici ve estetik olarak tasarlanmış, ısı ve ışık sorunu olmayan, her
ın temiz olması gereken, eğitim ve öğretim etkinliklerinin en düzeyde
:kleştirilebileceği yapılar olması gerekmektedir. Okul içinde yer alan bütün
ınların en etkili kullanımı için programların yapılması gerekmektedir
3, 2007).

30YUT:

Okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına

cevap verebilecek

bir

>hanesinin olup olmadığı ve düşüncüler:

Okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin
olmaması ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17
ci, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo 12'de belirtilen temalar içeriği
öneticilerin çoğunluğu (7 tanesi) tarafından, okulun eğitim ve öğretim
.larına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olup olmaması ile ilgili olarak;
kitaplıkları vardır." Şeklinde olumlu ifade edilmiş, öğretmenlerin çoğunluğu
dan (7 tanesi) okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
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hanesinin olup olmaması ile ilgili olarak, "Kütüphane çok önemlidir, uygun
sağlanmalıdır.

Öğrencilere

kitap

okuma

alışkanlığı

kazandırılmalıdır;"

de ifade edilmiştir. Velilerin çoğunluğu (8 tanesi) öğretmenlerle
~ııı=rak

aynı fikri

okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir

ünhanesinin olup olmaması ile ilgili olarak, "Kütüphane çok önemlidir, uygun
sağlanmalıdır. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır."
ifade edilmiştir.

~de

Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulun eğitim ve
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olup olmaması ile ilgili
olarak ifade edilen görüşler . ise: "Kütüphaneye ihtiyaç yoktur, artık
gisayarlar vardır; sınıf kitaplıkları vardır; kütüphane çok önemlidir, uygun ortam
,_,,,,oıııualıdır, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır; kütüphane
ama kullanılmıyor, kütüphane alışkanlığı kazandırılmalıdır. " Şeklinde hem
kitaplığı, bilgisayarların varlığından bahsedilerek artık kütüphaneye ihtiyaç
k:tur,

şeklinde ifade edildiği gibi hem de kütüphanenin öneminden ve bunun için

ygun ortamın sağlanması gerekliliğinden bahsedilmiştir. Ayrıca sınıf kitaplıklarına
önem verildiği 7 yönetici, 6 öğretmen ve 2 veli tarafından ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulun eğitim ve öğretim
tiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olup olmaması ile ilgili ortak
arak ortak ifade edilen görüşler: "Oda sıkıntısı nedeniyle kütüphane odası iptal
edilmiştir;

bölge

kütüphanesinden

öğrencilerin

yararlanması

organıze

edilmektedir."Şeklinde olumlu ve olumsuz ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı veliler tarafından, okulun eğitim ve öğretim
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olup olmaması ile ilgili ortak
olarak ortak ifade edilen görüş: "Kütüphane dersiyle, kullanım imkanları ile var olan
donanımdan iyi bir şekilde yararlanılmaktadır." Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından, okulun eğitim ve öğretim
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olup olmaması ile ilgili ortak
olarak ifade edilen görüş: "Kütüphaneden, haftada bir öğleden sonra yararlanılıyor."
Şeklindedir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bir kütüphanesinin olup olmaması ile ilgili olarak ifade edilen
görüşler: "Kütüphane oda sıkıntısı nedeniyle müzik dersi ile dönüşümlü olarak
kullanılıyor; kütüphane oluşturmak için yeterli oda yoktur; kütüphane dersi sadece
127

1 etkinlik dersi olarak değil, sabah derslerinde
.-ıurnıığı

•~lanmaları

tarafından

müfredata

konmalıdır;

de yapılmak üzere Eğitim

bölge kütüphanesinden

öğrencilerin

sağlanmalıdır. " Şeklinde ifade edilmiştir.

Sadece bazı öğretmenler tarafından, okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına
verebilecek

bir kütüphanenin

örüşler: "Kütüphane

olup olmaması ile ilgili olarak ifade edilen

daha zengin kitaplarla desteklenmelidir;

sadece kütüphane

ğil de projelerin de yürütüleceği bir ortam olmalıdır, göz önünde, aydınlık ve
· de bilgisayarı olan bir ortam olmalıdır; oda sıkıntısı nedeniyle kütüphane yoktur."

Okullarda oda sıkıntısı nedeniyle kütüphanenin oluşturulamaması
lan kütüphanenin

iptal edilerek farklı bir oda oluşturulması

ya da var

ya da var olan

ütüphanenin kullanılmıyor olması dikkat çekicidir.

Y. BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin
bireysel eğitimine önem verilip verilmediği ve düşünceler:
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine
önem verilip verilmediği ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan
17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo 13 'te belirtilen temalar içeriği
ile; yöneticilerin çoğunluğu (6 tanesi) tarafından, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri
Yerilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği ile ilgili olarak iki
farklı görüş; "Rehber öğretmenimizin

katkısı vardır ve Öğretmenler, öğrencilerin

bireysel eğitimine önem veriyor, çalışmalar yapıyor. " Şeklinde olumlu ifade edilmiş,
öğretmenlerin çoğunluğu tarafından (13 tanesi) okulda eğitim ve öğretim hizmetleri
verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği ile ilgili olarak
yöneticilerle aynı görüşü paylaşarak, "Öğretmenler,

öğrencilerin bireysel eğitimine

önem veriyor, çalışmalar yapıyor." Şeklinde ifade edilmiştir. Velilerin çoğunluğu (5
tanesi) yöneticiler ve öğretmenlerle aynı fikri paylaşarak, okulda eğitim ve öğretim
hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği

ile

ilgili olarak, "Öğretmenler, öğrencilerin bireysel eğitimine önem veriyor, çalışmalar
yapıyor" Şeklinde ifade edilmiştir. Velilerin çoğunluğu (5 tanesi) okulda eğitim ve
öğretim

hizmetleri

verilirken

öğrencilerin

bireysel

eğitimine

önem

verilip

verilmediği ile ilgili olarak yöneticiler ve öğretmenlerle paylaştıkları görüşün dışında
farklı bir görüşü de aynı çoğunlukta

ifade etmişlerdir:
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"Öğrencilerle

bire bir

skilerle bireysel eğitim takip ediliyor ve gerektiğinde velilerle iletişim kuruluyor."
klinde olumlu ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda eğitim ve
ğretim

hizmetleri

verilirken

öğrencilerin

bireysel

eğitimine

önem

verilip

verilmediği ile ilgili ortak olarak ifade edilen görüşler ise: "Yöneticiler öğretmenlerin
iyacı olduğu noktada, kendilerine iletilince yardımcı oluyorlar; öğrencilerle bire
ilişkilerle bireysel eğitim takip ediliyor; okulumuzda özel eğitim öğretmeninin
ası, büyük bir ayrıcalıktır; rehber öğretmenimizin çok katkısı vardır; öğretmenler,
öğrencilerin bireysel eğitimine önem veriyor, çalışmalar yapıyor. " Şeklinde olumlu
· fade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda eğitim ve öğretim
hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği
ilgili ortak olarak ifade edilen görüşler:

"Yöneticiler

öğretmenlerle

ile

toplantılar

yaparak, öğrencilerle

ilgili bilgileri alıyorlar; sınıfların kalabalık olması bireysel

eğitimin yapılabilmesi

için olumsuz bir etkendir; öğretmenler tarafından öğrenme

sıkıntısı olanlar için, birinci ve ikinci sınıflarda yapılıyor."

Şeklinde olumlu ve

.ılumsuz ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler

ve bazı veliler

tarafından,

okulda

eğitim

ve öğretim

ıizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği

ile

lgili ortak olarak ifade edilen görüşler: "Her çocuğun kendi içinde bir basamak
ukarı çıkması önemseniyor;

gerektiğinde

velilerle iletişim kuruluyor."

Şeklinde

lumlu ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler

tarafından,

okulda eğitim ve öğretim hizmetleri

erilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği ile ilgili olarak
ade edilen görüşler:

"Zümre

çalışmaları

ile her muavin kendi zümresindeki

nıfların öğrencilerinden haberdardır; bu konuda herhangi bir tedbir alınmamıştır."
eklinde olumlu ve olumsuz olarak ifade edilmiştir.

Sadece bazı öğretmenler tarafından, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri
:rilirken öğrencilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği ile ilgili olarak
ıde edilen görüşler: "Müfredatın yetiştirilmesi, süre sıkıntısı, kolej telaşı, bireysel
itimi olumsuz etkiliyor; sınıf öğretmenin ilgisi ve merağı doğrultusunda
rçekleştiriliyor; alt sınıflarda önem veriliyor, üst sınıflarda kolej yarışı nedeniyle
emsenmiyor; koleje yönelen öğrenciler farklı sınıfta eğitim alıyor. "Şeklinde ifade
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· ştir. Bazı öğretmenlerin

bireysel eğitimdeki önemli etken olarak, daha çok

ej sınavını ifade ettikleri gözlenmiştir.
Sadece bazı veliler tarafından, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken
~--·ncilerin bireysel eğitimine önem verilip verilmediği ile ilgili olarak ifade edilen
~--..-:" Veliler çocukların bireysel başarıları için dışarıdan takviye alıyor." Şeklinde
e edilmiştir.
Alkan (2001)'in

ırumluluğuna,

ifadesi ile Eğitim, insanın bireysel hedeflerine,

tüm yetenek ve yaratıcılık

potansiyellerinin

yaşamsal

oluşmasına

olanak

ığlamaktadır, Bu nedenle eğitimde bireysel, ulusal ve küresel boyutlarda sürekli bir
elişim ve değişim sağlamak gereklidir."

1 BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, .öğrencilerin
erformanslarının sık sık değerlendirilip değerlendirilmediği

ve düşünceler:

Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin
erformanslarının sık sık değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili olarak sorulan

ıruya, araştırma grubunda bulunan 1 7 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri
ablo 14'te belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu (11 tanesi),

ğretmenlerin çoğunluğu (10 tanesi), velilerin çoğunluğu (8 tanesi) tarafından;

Yöneticilerin uyguladığı sınavlar var.'' Şeklinde ifade edilmiştir. Okulda eğitim ve
ğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin performanslarının sık sık
eğerlendirildiği ve bu değerlendirmenin daha çok yöneticilerin yaptığı sınavlarla
erçekleştirildiği şeklinde, katılımcı grup tarafından ifade edildiği görülmüştür.

Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda eğitim ve
ğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin performanslarının sık sık
eğerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili olarak ifade edilen görüşler ise: "4. ve 5.
nıfların performansları deneme sınavları ile değerlendiriliyor; yöneticiler sınıfları
ezerek öğrencileri; bekledikleri performansla ilgili bilgilendiriyor ve takip ediyor;
meticiler öğrencilerin performans bilgilerini öğretmenlerden alıyorlar; yöneticilerin
vguladığı sınavlar var; öğrencilerle bire bir ilişkilerle performansları takip ediliyor;
ğretmenlertarafından performanslar değerlendiriliyor." Şeklinde ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda eğitim ve öğretim
ızmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerin performanslarının sık sık değerlendirilip
eğerlendirilmediği ile ilgili olarak ifade edilen görüşler ise: "Yöneticiler sınıfa ders
ermeye girdiklerinde değerlendirme yapıyorlar; zümre toplantıları ile genel
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erlendirmeler

yapılıyor,

genel

performans

değerlendirmeleri

hazırlanıyor."

linde olumlu ifade edilmiştir.
Bazı öğretmenler

ve bazı veliler tarafından,

okulda eğitim ve öğretim

netleri ile ilgili olarak, öğrencilerin performanslarının

sık sık değerlendirilip

erlendlrilınediğt ile ilgili olarak ifade edilen görüşler ise: "Yöneticiler

sabah

nciler toplandığında öğrencileri ödüllendiriyor; öğrencilerin akademik ve sosyal
yetlerdeki
niştir.

performansların

tümüne önem veriliyor."

Şeklinde olumlu ifade

Sadece bazı öğretmenler tarafından, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile
olarak,

rlendirilmediği

öğrencilerin

performanslarının

ile ilgili olarak

acak performansla

ifade edilen

ilgili bilgilendirilince

sık

sık

görüşler:"

değerlendirilip
Okul yöneticileri

ve destek istenince, gerekli desteği

orlar; yöneticiler; ailelerden, öğrencilerin performansları

ile ilgili bilgi alıyor;

e belirlemek ve varsa farklılığı kaldırmak için sınavlar yapılması istendi ama
amaya konulamadı; spor ile ilgili performanslar
olmak üzere, sosyal faaliyetlerle

önemseniyor; öğretmenlerde

ilgili perfoımanslar

değerlendirilmiyor.

inde olumlu ve olumsuz ifade edilmiştir.
4. ve 5. Sınıflarda

koleje hazırlık

olarak yapılan

deneme

sınavlarının

mans ölçmek için kullanıldığı ve bu ifadenin 7 yönetici, 6 öğretmen ve 5 veli

ıdan ifade edildiği gözlemlenmiştir.
Birer öğretmen tarafından spor ile ilgili performanslar önemsendiğinin ifade

.sı

ve

öğretmenlerde

dahil

olmak

üzere,

sosyal

faaliyetlerle

ilgili

nansların önemsenmediğinin söylenmesi dikkat çekicidir.
Dr. Cemaloğlu (2002), performans

ile ilgili; Okul yöneticisi; performans

mdirme konusunda da bilgi ve beceri sahibi olmalıdır vurgusunu yapmaktadır.

OYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okuldan
olan öğrencilerle ilgili geri bildirim alınıp alınmadığı ve bu konuda
ı çalışmalar:
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okuldan mezun olan
lerle ilgili geri bildirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak sorulan soruya,
ta grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo
ılirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu (9 tanesi), öğretmenlerin
ğu (12 tanesi), tarafından; "Mezun olan öğrenciler okula ziyarete geliyorlar
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şekilde bilgi alınıyor." Şeklinde ifade edilmiştir. Velilerin çoğunluğu (6 tanesi)
da eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okuldan mezun olan öğrencilerle
· geri bildirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak " Velilere soruluyor." Şeklinde
e edildiği görülmüştür. Yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğunun aynı ifadeyi

dıkları gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda eğitim ve
ğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri
dirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Mezun olan
ğrenciler okula ziyarete geliyorlar ve bu şekilde bilgi alınıyor; sosyal ortamlarda
ılaşılarak bilgi alınıyor; velilere soruluyor." Şeklinde ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okuldan mezun olan
~ğrencilerle ilgili geri bildirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak ortak ifade edilen
örüşler: "Sosyal medya vasıtası ile onlar okulumuzla iletişime geçiyorlar." Şeklinde

- ·e edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı veliler tarafından, okuldan mezun olan öğrencilerle

ilgiligeri bildirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Orta

~ğretim kurumlarından geri dönüt bilgi alınmıyor." Şeklinde olumsuz ifade

edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri
ildirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak ifade edilen görüşler:

"Ortaokul

iğretmenleri ile iletişim kurularak bilgi alınıyor; hazırlanma aşamasında olan, web
ayfası çalışması ile bilgi alınacak. " Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından, okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili

ıen bildirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak ifade edilen görüş:"Özel eğitim

ığrencileri takip ediliyor." Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı veliler tarafından, okuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri

ıildirim alınıp alınmadığı ile ilgili olarak ifade edilen görüş:

"Koleji kazanan

iğrenciier takip ediliyor." Şeklinde ifade edilmiştir.

Katılımcı gruptan, yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğunun ifadesi ile

ıkuldan mezun olan öğrencilerle ilgili geri bildirimin mezun olan öğrencilerin okula

iyarete gelmesi ile bilgi sahibi olunduğu, veliler için ise; okuldan mezun olan

,ğrencilerle ilgili geri bildirimin velilere sorularak alındığı konusunda ifade ettikleri
özlenmiştir.
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Okulun mezunlarını takip etmesi çok önemlidir. Başaran (2000a)'nın ifadesi
okulun genel çevresi,

içinde yaşadığı toplumdur.

ilerini aldığı, mezunlarını
ar ise; üst eğitim

Okulun özel çevresi ise

verdiği, etkilendiği ve etkilediği diğer örgütlerdir.

örgütleri,

diğer

okullar,

toplum,

aileler,

örgütler

ve

ımzerleridir. Okul, bunlara girdisi ve çıktısı ile bağlı olduğundan, bunlar olmadan ne
olabilir ne de yaşayabilir.

Ill. BOYUT: Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya
yalı eğitsel çalışmalar yapılıp yapılmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar:

Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okulda dramaya dayalı

µtsel çalışmalar yapılıp yapılmadığı ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma

ubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo 16'da

elirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu (7 tanesi), öğretmenlerin

ığurıluğu (4 tanesi), tarafından; "Sınıflarda ve branş derslerinde yapılıyor."

.klinde ifade edilmiştir. Velilerin çoğunluğu (5 tanesi) okulda eğitim ve öğretim

zmetleri ile ilgili olarak, okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp

pılmadığı ile ilgili olarak "Okulda bazı etkinliklerle ve zümre etkinlikleri ile drama

lışması yapılıyor." Şeklinde ifade edildiği görülmüştür. Yönetici ve öğretmenlerin

ğunluğunun aynı ifadeyi kullandıkları gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda eğitim ve

retim hizmetleri ile ilgili olarak, okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp

nlmadığı ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Küçük sınıflarda daha çok

nlıyor; sınıflarda ve branş derslerinde yapılıyor; okulda bazı etkinliklerle ve

nre etkinlikleri ile drama çalışması yapılıyor. " Şeklinde ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda eğitim ve öğretim

metleri ile ilgili olarak, okulda · dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp

ulmadığı ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Eğitim Bakanlığı, dramayı ders

.ak müfredata koymalıdır; müfredat fazlalığının olması olumsuz bir etkendir;

etmenin isteğine bağlıdır; drama ile ilgili öğretmenler bilgilendirilmelidir."
linde dramanın yapılmasına
anıldığı gözlenmiştir.

yönelik,

yapılabileceklerle

ilgili

ifadelerin

Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda eğitim ve öğretim

netleri ile ilgili olarak, okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp
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dığı ilgili olarak ortak ifade edilen görüş:

"Öğretmenler,

öğrencilerle boş

erde darama çalışması yapıyor." Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile
· olarak, okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp yapılmadığı ile ilgili
ak ifade edilen görüşler: "Ülke yazar ve şairlerinden de yararlanılarak çalışmalar

yor; yöneticiler girdikleri sınıflarda drama çalışması yapıyor." Şeklinde ifade
miştir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile
l olarak, okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp yapılmadığı ile ilgili
ık ifade edilen göıiişler:"Bu konuda çalışma yapana herhangi bir teşvik yoktur;

larda drama odası olmalıdır; drama ile ilgili yönetici ve öğretmenler
lendirilmelidir. " Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı veliler tarafından, okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili
k, okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmalar yapılıp yapılmadığı ile ilgili olarak
edilen görüş: "Eğitime çok az bir bütçe ayrılıyor, birçok farklı çalışmanın
ıbilmesi için eğitime yeterli bütçe ayrılmalıdır." Şeklinde ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğunun ifadesi ile okulda
ıya dayalı eğitsel çalışmaların, sınıflarda ve branş derslerinde yapıldığını,

r için ise; okulda dramaya dayalı eğitsel çalışmaların, okulda organize edilen
tkinliklerle ve zümre etkinlikleri ile yapıldığını ifade ettikleri gözlemlenmiştir.
Genelde katılımcı grup tarafından;

dramanın yapılma isteği ve bazı

erin yerine getirilmesinin ifade edildiği gözlenmiştir.
Levent (1999), dramanın önemi ve gerekliliğini yapmış olduğu drama
yla şu şekilde vurgulamaktadır: "Ezberci eğitim ve öğretim bireyin
liklerinin ne işe yarayacağını bile anlamasına olanak vermez, oysa drama
ıi bireyin bütün öğrendiği bilgileri gelişmekte olan rolü ile birlikte
nasını; hatta rolü geliştikçe kendisine gerekli olan bilgiler talep eder hale
:endi kendine ona ulaşmasını sağlar."

ıYUT: Okulda; okul yöneticilerinin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve
i oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:

Okulda; okul yöneticilerinin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
nayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili

orulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20
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rıin görüşleri Tablo 1 7' de belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu
tanesi), öğretmenlerin çoğunluğu (16 tanesi) tarafından; "Okulda çeşitli yemek
özel ziyaret organizasyonları

düzenleniyor."

unluğu (10 tanesi) tarafından ise

Şeklinde ifade edilmiştir. Velilerin

"Okulda yönetici ve öğretmenlerin

dleri vardır." Şeklinde ifade edildiği görülmüştür.

unluğunun

aynı ifadeyi

kullandıkları

olumlu

Yönetici ve öğretmenlerin

ve velilerinde

yönetici

/yöneticilerin

etmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsediğini

ve bunu

şturduklarını ifade ettikleri gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda; okul

ieticilerinin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip

rnsernediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen

üşler: "Okulda çeşitli yemek ve özel ziyaret organizasyonları düzenleniyor;

ılda yönetici ve öğretmenlerin olumlu ilişkileri vardır. " Şeklinde olumlu ifade

lmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda; yöneticilerinin

etmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği

bu konuda yapılan çalışmalar ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Zümreler

ıdi aralarında çeşitli yemek veya sosyal etkinlikler düzenler; okulda yönetici ve
etmenlerin rutin toplantıları vardır. " Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okul yöneticilerinin öğretmenlerle olumlu

üt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan.

ışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüş:

"Okullardaki eski olumsuz

:kanlıklar,örgüt iklimini olumsuz etkiliyor." Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından, okul yöneticilerinin öğretmenlerle
mlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda
ulan çalışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüşler:" Yöneticilerin öğretmenlerle

tenli örgüt kültürü ve örgüt iklimi çalışmaları yoktur; okulumuzda lider değil
ıetici vardır, yöneticiler kendilerini geliştirmedikleri için olumlu örgüt iklimi ve
türü oluşturulması zordur. " Şeklinde olumsuz ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğunun ifadesi ile okulda;
ıl yöneticilerinin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü paylaşımının,
ılda çeşitli yemek ve özel ziyaret organizasyonlarla sağlandığı velilerin ise;
ılda; okul yöneticilerinin öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
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ylaşımının

okulda yönetici

ve öğretmenlerin

tarafından

olumlu

ilişkiler

kurularak

<lığını ifade ettikleri gözlenmiştir.
Okul gelişimde;

örgüt kültürü

önemli

bir rol oynamaktadır

___ ütsel kültür güçsüz ve belirgin olmadığında
ııorunlara yol açabilir

(Başaran,

Başaran, (2000b: 297-298)
kgütün

bir dizi özelliklerini

· gütün iç çevresinin

görevlerini

(Üçok,

yerine getirmede

1989).
zorlanır;

2000). Örgütsel kültür içinde yer alan örgütsel iklimi
iş görenlerce
gösteren,

yaşanan,

örgütsel

göreceli, durağan niteliğidir

onların davranışlarını

kültürün

etkileyen,

değerleriyle

betimlenen,

şeklinde tanımlamaktadır.

BOYUT: Okulda; okul yöneticilerinin öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve
rültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okulda; okul yöneticilerinin

öğrencilerle

luşturmayı önemseyip önemsemediği

olumlu örgüt iklimi ve kültürü

ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili

larak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20
elinin görüşleri Tablo 18 'de belirtilen temalar içeriği ile yöneticilerin çoğunluğu
l O tanesi) tarafından;

"Festivaller,

ade edilmiştir. Öğretmenlerin

Kardeş okul etkinlikleri yapılıyor."

çoğunluğu (15 tanesi) ve velilerin çoğunluğu (12

nesi) tarafından; "Yıl içi ve yıl sonunda etkinlikler yapılıyor."
iildiği

görülmüştür.

Şeklinde

Öğretmenlerin

ve velilerin

Şeklinde ifade

çoğunluğunun

aynı

ifadeyi

ıllandıkları gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda; okul
ineticilerinin öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip
ıernsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen
uüşler:

"Yöneticiler

derslere

giriyorlar,

öğrencilerle

iletişim

kuruyorlar;

her

mrenin muavinleri ile ortak hazırladığı, öğrenci etkinlikleri vardır; öğrencilere özel
lgi verici geziler,

piknikler,

yarışmalar,

etkinlikler

düzenleniyor;

yöneticiler

rencilerle olumlu ilişkiler içerisindedir; yıl içi ve yıl sonunda etkinlikler yapılıyor;
neticilerin kapıları açıktır, yakın ve sıcak bir iletişim vardır." Şeklinde olumlu
de edilmiştir.
Bazı yöneticiler

ve bazı öğretmenler

tarafından,

okulda;

yöneticilerinin

rencilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve
konuda yapılan çalışmalar ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Festivaller,
'deş okul etkinlikleri

yapılıyor;

öğrencilerle
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fotoğrafçılık

çalışması

etkinliği

ıgrama

eklendi

ve

okulda

bu

çalışma

yapılıyor;

yöneticiler,

sabahları

Ianıldığında öğrencilerle iletişim kuruyor." Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Bazı

öğretmenler

ve

bazı

veliler

tarafından,

okulda;

yöneticilerinin

·encilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve
konuda yapılan çalışmalar ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Yöneticiler
effüslerde, öğrencilerle iletişim halindeler." Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okul yöneticilerinin

öğrencilerle olumlu

üt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan
şmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüşler:

"23 Nisan Uluslar Arası Festivali

.anizasyonuna zaman zaman ev sahipliği yapılıyor; bu konuda planlanan projeler
" Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından, okul yöneticilerinin öğrencilerle olumlu
it iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan

?malarile ilgili olarak ifade edilen görüşler:" Yöneticilerin öğrencilerle iletişimi,
ık bir ödül verme ya da özel bir durum olunca kuruluyor; okulda lider değil
etici vardır, bundan dolayı yöneticilerin, olumlu örgüt iklimi ve kültürü
turması zordur." Şeklinde olumsuz ifade edilmiştir.
Sadece bazı veliler tarafından, okul yöneticisi /yöneticilerin öğrencilerle

ılu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda

lan çalışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüş:" Velilerin girişimi ile

ticiler öğrencilerle iletişim kuruyorlar." Şeklinde ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yönetici grubunun çoğunluğunun ifadesi ile okulda; okul
ticilerinin öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü paylaşımının, festivaller,

!Ş

okul etkinlikleri ile sağlandığı ifade edilmiştir. Öğretmenlerin ve velilerin

nluğunun ise; okulda; okul yöneticilerinin öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve
rü paylaşımının yıl içi ve yıl sonunda etkinlikler yapılarak sağlandığını ifade
eri gözlemlenmiştir.

:OYUT: Okulda; okul yöneticilerinin velilerle olumlu örgüt iklimi ve

ırü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:

Okulda; okul yöneticilerinin velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü

ırmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili
~ sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20
n görüşleri Tablo 19'da belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu
137

:o tanesi),

öğretmenlerin çoğunluğu (11 tanesi) ve velilerin çoğunluğu (14 tanesi)

tarafından; "Veliler törenlere ve etkinliklere çağrılıyorlar." Şeklinde ifade edilmiştir.
~ ğretmenlerin aynı sayıdaki (11 tanesi) tarafından da; "Okul aile birliği çalışmaları
_ pılıyor."

Şeklinde de ifade edildiği görülmüştür.

Yönetici,

öğretmenlerin

bir

•. bunun ve velilerin çoğunluğunun aynı ifadeyi kullandıkları gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda; okul
yöneticilerinin

velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı

önemseyip

önemsemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen
görüşler: "Veliler törenlere ve etkinliklere çağrılıyorlar; veliler okula davet ediliyor
ama velilerin ilgileri çok azdır; okul idaresi tarafından velilere öğrencilerle kağıt
gönderilerek iletişim kuruluyor, toplantılara ve etkinliklere davet ediliyor; veliler
kula toplantı için çağrılıyor; velilere özel çay partileri, yemekler düzenleniyor;
okula gelemeyen veliler telefonla bilgilendiriliyorlar;

okul aile birliği çalışmaları

yapılıyor; yöneticilerin kapısı her zaman açıktır, veliler istediği zaman yöneticilere
aşabiliyorlar."

Şeklinde olumlu ve olumsuz ifade edilmiştir.

11. Sorunun diğer

sorulardan farklı olarak üç katılımcı grup tarafından ortak cevap verilen ifadelerin
daha çok olduğu gözlemlenmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda; okul yöneticilerinin
velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu
konuda yapılan çalışmalar ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Çocukların
etkinliklerdeki

görevlerine göre, ailede evden gönderdiği malzemelerle

etkinlikte

görev almış oluyor; rehberlik hizmetleri ile ailelere ulaşılıyor." Şeklinde olumlu ifade
edilmiştir.
Bazı yöneticiler

ve bazı veliler tarafından,

okulda; okul yöneticilerinin

velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu
konuda yapılan çalışmalar ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Her sınıf velisi
belirlenen günde, ayda bir görüşülmek üzere, okula davet ediliyor." Şeklinde olumlu
ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından,

okul yöneticisi /yöneticilerin

velilerle

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda
yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüşler: "Velilerle email ile iletişim
kuruluyor; okulun internet sayfası ile okul ile ilgili bilgi ve etkinlikler paylaşılıyor;
velilere özel günlerde

kutlama mesajı gönderiliyor;
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öğretmenler

yöneticilerden

__ erekli durumlarda velilerle iletişim kurmak için yardım istiyorlar. " Şeklinde ifade
edilmiştir.
Sadece bazı öğretmenler

tarafından,

okul yöneticilerinin

velilerle olumlu

örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemseyip önemsemediği ve bu konuda yapılan
alışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüşler:" Veliler okulun içindedir, hatta
izden önce bile her şeyden haberdardırlar; velilerle, öğretmenler aracılığı ile iletişim
kuruluyor; veliler okul'! genellikle şikayet amaçlı geliyor. " Şeklinde ifade edilmiştir.
Sadece bazı veliler tarafından, okul yöneticilerinin
iklimi ve kültürü oluşturmayı

önemseyip

önemsemediği

velilerle olumlu örgüt
ve bu konuda yapılan

çalışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüş:" Sabahleyin öğrencilere seslenilirken
ailelere de sesleniliyor." Şeklinde ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yönetici, öğretmen ve veli grubunun çoğunluğunun ifadesi

le okulda; okul yöneticilerinin velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü paylaşımının,
ıelilerin törenlere ve etkinliklere çağrılması ile sağlandığı ifade edilmiştir. Yine aynı
oguniuktak;

katılımcı öğretmen grubunun ifadesi ile; okulda; okul yöneticilerinin

'elilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü paylaşımının okul aile birliği çalışmaları ile
ağlandığını ifade ettikleri gözlemlenmiştir.
Ceylan ve Akar (2010), velilerin yaşadıkları ekonomik sorunların, öğretmen
eli görüşmelerinin düzenli bir şekilde planlanmamasının,
:tek

ve

haberleri

velilerine

!mamasının, okul-aile
ırgulamaktadır.

ulaştırmamalarının,

işbirliğini

engelleyen

en

öğrencilerin okulla ilgili

çalışma
önemli

saatlerinin
etkenler

uygun

olduğunu

[I, BOYUT: Okulda; okul yöneticilerinin olumlu örgüt iklimi ve kültürü
uşturma çalışmalarına yakın çevreyi katıp katmadığı ve bu konuda yapılan
lışmalar:
Okulda; okul yöneticilerinin

olumlu

örgüt iklimi ve kültürü oluşturma

'ışmalanna yakın çevreyi katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili

ırak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20
inin görüşleri Tablo 20'de belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu
· tanesi), öğretmenlerin çoğunluğu (1 O tanesi) ve velilerin çoğunluğu (8 tanesi)
ıfından; "Belediye yardım ediyor, etkinliklere katılıyor." Şeklinde ifade edilmiştir.
rıetici, öğretmen

ve velilerin

çoğunluğunun

aynı

ifadeyi

kullandıkları

ediyenin yardım ettiği gibi okulun etkinliklerine de destek verdiği gözlenmiştir.
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ve

Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda; okul
yöneticilerinin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına yakın çevreyi
tıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen
... örüşler: "Kurum ve kuruluşlarla kurulan iyi ilişkiler ile okula yardımlar yapılıyor;
lediye yardım ediyor, etkinliklere de katılıyor; kaymakamlık yardımcı oluyor ve
etkinliklere katılıyor; sivil savunma okula destektir; itfaiye okula destektir; polis
okula destektir.

:' Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.

12. Soru ile ilgili yönetici,

öğretmen ve velilerin ortak ifadelerinden okulda; okul yöneticilerinin olumlu örgüt
iklimi

ve kültürü

oluşturma

çalışmalarına

yakın

çevre

olarak

yerel

kurum

kuruluşların destek verdiği ve katıldığı gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler

ve bazı öğretmenler

tarafından,

okulda; okul yöneticisi

'yöneticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına yakın çevreyi
katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen

görüşler: "Çevre okullarla iletişim çok iyidir, çevre okul yöneticileri

katılıyor; okul, bazı kuruluşlara

çalışmaların

yapılabilmesi

törenlere

amacıyla veriliyor. "

Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okulda; okul yöneticilerinin olumlu örgüt

iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına

yakın çevreyi katıp katmadığı ve bu

konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüşler:

"Muhtar sorunlara

karşı duyarlıdır, okuldaki her etkinliğe davet edilir; askeri görevliler yardımcıdır. "

Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Sadece bazı veliler tarafından, , okulda; okul yöneticilerinin

iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına

olumlu örgüt

yakın çevreyi katıp katmadığı

ve bu

conuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ifade edilen görüş:"Bölge okul aile birliği

raşkanlan toplanıyor." Şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yönetici, öğretmen ve veli grubunun çoğunluğunun ifadesi
le okulda;

okul

yöneticilerinin

olumlu

örgüt

.alışmalarma

yakın çevre olarak belediyenin

iklimi

ve kültürü

oluşturma

katıldığı ve belediyeden

okul için

lestek alındığı, belediyenin ayrıca okul etkinliklerine de katıldığının ifade edildiği
~özlenmiştir.
Kaya (1993), çevre değerlerini inceleyip desteğini kazanmayı, okul ve çevresi
ırasında iyi bir iletişimi kurup bunun geliştirilmesini sağlamayı, gerekli iletişim ve
.tkileşimi sağlamayı, çevredeki diğer eğitim yöneticileri ile işbirliği yapmayı; okul
-öneticilerinin başlıca görev ve sorumlulukları arasında saymaktadır.
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XIII. BOYUT: Okulda; okul yöneticilerinin olumlu örgüt iklimi ve kültürü
oluşturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin
dışındakiler) katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okulda; okul yöneticilerinin
çalışmalarına

toplumun

diğer

olumlu örgüt iklimi ve kültürü

kesimlerini

(yakın

çevrenin

oluşturma

dışındakiler)

katıp

katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma
grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo 21 'de
belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin
çoğunluğu

(6 tanesi)

ve velilerin

çoğunluğu

çoğunluğu

(4 tanesi), öğretmenlerin

(3 tanesi) tarafından;

"Bakanlık

yetkilileri zaman zaman etkinliklere katılıyor." Şeklinde ifade edilmiştir. Yönetici,
öğretmen ve velilerin çoğunluğunun aynı ifadeyi kullandıkları gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda; okul
yöneticilerinin

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına

toplumun

diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıp katmadığı ve bu konuda yapılan
çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Bakanlık yetkilileri zaman
zaman etkinliklere katılıyor; okulun Türkiye' de kardeş okulu vardır; aile ilişkileri
konulu çalışmaya herkes davet ediliyor. " Şeklinde bakanlık yetkilerinin katılımı,

Türkiye 'deki kardeş okul etkinlikleri ve okulda yapılan seminer ile okulda; okul
röneticilerinin

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına

toplumun

liğer kesimlerini kattığı ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda; okul yöneticilerinin
ılumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini
yakın çevrenin dışındakiler) katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile

lgili olarak

ortak

öneticisiyle,

okulda eğitim vermek adına iletişim kuruyorlar;

üzenlenerek

uzak çevreye ulaşılıyor."

uruluşların

ifade

düzenledikleri

edilen

görüşler:"

çalışmalar

ıyesinde; okulda, okul yöneticilerinin

Toplumun

diğer

kesimleri

okul

öğrencilerle

gezı

Şeklinde okulda toplumdaki
ve öğrencilerle

organize

bazı kurum

edilen

geziler

olumlu, örgüt iklimi ve kültürü oluşturma

ılışmalarma, toplumun diğer kesimlerinin katıldığı ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı veliler tarafından, okulda; okul yöneticilerinin olumlu
güt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini (yakın
vrenin dışındakiler) katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili
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olarak ortak ifade edilen görüş:" Diğer okullarla iletişimler kuruluyor."

Şeklinde

olumlu ifade edilmiştir.
Bazı öğretmenler

ve bazı veliler tarafından,

okulda; okul yöneticilerinin

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini
akın çevrenin dışındakiler) katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile
ilgili olarak ortak ifade edilen görüş:" Okul yönetimi sosyal ilişkilere ve sosyal
desteğe çok açıktır."

Şeklinde olumlu ifade ile okul yönetiminin toplumun diğer

kesimleri ile olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına

açık olduğu

ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okulda; okul yöneticilerinin olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin
dışındakiler) katıp katmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak
ifade edilen görüşler:" Resim-İş semineri düzenlendi; okulda yapılan kültür etkinliği
ile, ilgili kurum kuruluşlardan

bilgiler alınıyor."

Şeklinde kurs düzenleme

ve

okuldaki etkinliklere katılan uzak çevre ile olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma
çalışmalarının oluşturulduğu

ifade edilmiştir.

Katılımcı gruptan, yönetici, öğretmen ve veli grubunun çoğunluğunun ifadesi
ile okulda;

okul

yöneticilerinin

olumlu

örgüt

iklimi

ve kültürü

;alışmalarına toplumun diğer kesimi olarak Bakanlık yetkililerinin

oluşturma

zaman zaman

etkinliklere katıldığının ifade edildiği gözlemlenmiştir.
Sergiovanni (1995), okul çalışmalarına,

toplum katılımının önemini; etkili

ıkullar, aile ve toplum katılımına önem verirler şeklinde ifade etmiştir.

CTV. BOYUT: Okulda; okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimi için
alışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okulda; okul yöneticilerinin

öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar

üzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak sorulan
oruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri

'ablo 22'de belirtilen
ırafından;

"Bilgisayar

temalar

içeriği

kursu

ile; yöneticilerin

düzenlendi."

şeklinde

çoğunluğu

(5 tanesi)

yöneticiler

tarafından

ğretmenlere bilgisayar kursunun düzenlendiği ifadesini kullandıkları görülmüştür.
'ğretmenlerin çoğunluğu (3 tanesi) tarafından; "Aile ilişkileri ve çocuk konuları ile
gili olarak okula uzman davet ediliyor." İfadeleri ile yönetici/yöneticilerin
ıcuk konularında

okulda hizmet

içi kurs düzenlediği
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belirtilmiştir.

aile ve
Velilerin

oğunluğu

(3 tanesi) tarafından; "Okulda ve yurtdışında ortamlar sağlanıyor."

eklinde ifadeleri ile veliler tarafından yöneticilerin sadece okulda değil yurtdışında
da hizmet içi kurs düzenledikleri belirtilmiştir. Velilerin bu ifadesine 4 yöneticinin ve
_ öğretmenin de destek verdiği görülmüştür. Yönetici, öğretmen ve velilerin
oğunluğunun farklı ama olumlu ifade kullandıkları gözlenmiştir
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda, okul
yöneticilerinin

öğretmenlerin

mesleki

gelişimi

için

çalışmalar

düzenleyip

düzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen
görüşler: "Yöneticilerin tecrübelerinden yararlanılıyor; okulda ve yurtdışında
ortamlar sağlanıyor. " Şeklinde yöneticilerin tecrübelerinden yararlanıldığı ve
yönetici/yöneticilerin okulda olduğu kadar yurtdışında da hizmet içi kurs
düzenledikleri ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, okulda, okul yöneticilerinin
öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu
konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Bilgisayar
kursu düzenlendi; aile ilişkileri ve çocuk konuları ile ilgili olarak okula uzman davet
ediliyor." Şeklinde yöneticilerin; bilgisayar ile aile ve çocuk konularında okulda
'ıizmet içi kurs düzenlediği ifade edilmiştir.

Sadece bazı yöneticiler tarafından, okulda, okul yöneticilerin öğretmenlerin
nesleki gelişimi için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan
(alışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Resim-İş semineri düzenlendi;
liabetik öğrencilerle ilgili bilgi kursu düzenlendi; öğretmenlerde mesleki eğitim
conusunda, ilgi ve istek yoktur." Şeklinde yöneticiler tarafından resim-iş diabetik
ığrencilerle ilgili yapılabilecekler konusunda kurs düzenlendiği ifade edilirken 2

'Öneticitarafından da öğretmenlerin hizmet içi eğitime karşı duyarsız oldukları ifade
dilmiştir.
Sadece

bazı

öğretmenler

tarafından,

okulda,

okul

yöneticilerinin

,ğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu
onuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Yöneticiler için,
ğretmenlerin hizmet içi kurs alıp almamasının bir önemi yoktur." Şeklindeki
.adeleri ile katılımcı grup olan öğretmen grubu tarafından; öğretmenlerin hizmet içi
ursa gidip gitmemelerinin, yöneticiler için çok da önemli olmadığı ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yöneticilerin okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki
elişimi için düzenlediği çalışmalarla ilgili olarak çoğunluğu tarafından bilgisayar
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düzenlendiğini,

öğretmen grubunun çoğunluğunun

aile ilişkileri ve çocuk

arı ile ilgili olarak okula uzman davet edildiği ve veli grubunun çoğunluğunun
okulda,

okul

çalışmaların

yöneticilerinin

öğretmenlerin

mesleki

gelişimi

okulda yapıldığı gibi yurt dışında da yapıldığının

için
ifade

iği gözlenmiştir.
Whitaker (1997), yöneticilerin öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda
östermcleri

gereken

yaklaşımı;

okulun

önemli

kaynaklarından

biri

de

~ tmenlerdir. Okul yöneticileri, örgüt içerisindeki öğretmenlerinin güçlü ve zayıf
arını iyi bilmeli onların mesleki gelişimleriyle

yakından ilgilenmelidirler.

Bu

aşım olumlu değişime ve gelişime yardımcı olacaktır şeklinde vurgulamaktadır.
Sergiovanni (1995) ise; öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak; etkili
rullar öğretmenlerin

sürekli hizmet içi eğitim programlarıyla

desteklenmesi

için

nam hazırlarlar şeklinde ifade etmiştir.

,~. BOYUT: Okul yöneticilerinin öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını
destekleyip desteklemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar:
Okul yöneticilerinin
esteklemediği

öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını destekleyip

ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak sorulan soruya,

araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo
23 'te belirtilen temalar içeriği ile; yönetici/yöneticilerin

çoğunluğu

(13 tanesi),

Öğretmenlerin çoğunluğu (14 tanesi) ve velilerin çoğunluğu (3 tanesi) tarafından;
"Yöneticiler

bakanlığın

kursları

hakkında

bilgilendirme

yapıyorlar."

ifadesini

rullandıkları görülmüştür. Yönetici, öğretmen ve velilerin çoğunluğunun aynı ifadeyi
cullandıkları gözlenmiştir.
Bazı

yöneticiler,

bazı

öğretmenler

ve

bazı

veliler

tarafından;

okul

ıöneticilerinin öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını destekleyip desteklemediği
1e
bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler:
Yöneticiler
ırafından;

bakanlığın
hizmet

kursları

içi kursa

hakkında

gitmek

bilgilendirme

isteyenlere

yapıyorlar;

her türlü

imkan

yöneticiler
sağlanıyor.

"önlendiımeier yapılıyor. " Şeklinde yöneticiler tarafından; hizmet içi kursla ilgili
larak her türlü bilgilendirme ve imkan sağlanarak öğretmenlerin hizmet içi eğitim
lmalarını destekledikleri ifade edilmiştir.
Bazı

yöneticiler

ve bazı

öğretmenler

tarafından,;

okul

yöneticilerinin

ğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını destekleyip desteklemediği ve bu konuda
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çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Bakanlık bu konuda
uygun kurslar organize edilmeli ve uygun kişiler tarafından verilmelidir;
_ öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre ayağına getiriliyor. " Şeklinde bakanlıktan
enen kurslarla ilgili verilen konu ve veren kişiler açısından titiz davranılması
iği ifade edilirken, aynı zamanda bazı yönetici ve öğretmenler tarafından da
içi kursların öğretmenlerin ayağına götürüldüğü ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okul yöneticilerinin öğretmenlerin hizmet
ğitim almalarını destekleyip desteklemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile
· olarak ortak ifade edilen görüşler: " Kitap değişiklikleri ile ilgili olarak hizmet
düzenlenmelidir;

öğretmen

yeni

ilgili

,_ anlıktan

kitaplarla

kendisini

bilgilendirme

geliştirmek

istiyor."

yapılmasının

Şeklinde

beklenildiği

ve

ğretmenlerin kendine geliştirmeye açık olduğu da olumlu olarak ifade edilmiştir.
Sadece

bazı öğretmenler

et içi eğitim almalarını

tarafından,

destekleyip

okul yöneticilerinin

desteklemediği

öğretmenlerin

ve bu konuda yapılan

şmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Yöneticiler; öğretmenlerin
•rarancılık ve yenilikçilik konularında kendilerini geliştirmeleri ile ilgilenmiyorlar;

-urslardan geç haberdar olunuyor. Yıllardır bu düzeltilemedi. Bu durumda
ôğretrnenlerin hizmet içi kurs almaları önemseniyor denemez. " Şeklindeki ifadeleri
··e katılımcı grup olan öğretmen grubu tarafından; öğretmenlerin hizmet içi kursa
tılıp katılmamalarının ve kurslarla ilgili geç haber veriminin yöneticiler için çok da
önemli olmadığı olumsuzluk ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yönetici, öğretmen ve veli grubunun çoğunluğunun ifadesi
ile okul yöneticilerinin bakanlığın kursları hakkında bilgilendirme yapılarak
öğretmenlerin hizmet
gözlenmiştir.

içi

eğitim

almalarını

desteklediğinin

ifade

edildiği

XVI. BOYUT: Okul yöneticilerinin öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik
konularında gelişmeleri için destek olup olmadığı ve bu konuda yapılan
;alışmalar:
Okul yöneticilerinin öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında
;elişmeleri için destek olup olmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar.
le ilgili olarak sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen
e 20 velinin görüşleri Tablo 24'te belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin
oğunluğu (9 tanesi) tarafından; "Yaratıcılık ve yenilikçilik ile ilgili çalışmalar okula
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yor." Şeklinde yöneticiler tarafından
etine sunulduğu

ifade edilmiştir.

yeni gelişmelerin
Öğretmenlerin

okulda öğretmenlerin

çoğunluğu

(1 O tanesi) ve

erin çoğunluğu (3 tanesi) tarafından; "Yaratıcılık ve yenilikçilik konularında;
nmenler tarafından istenildiği takdirde, yöneticiler maddi ve manevi her türlü
eği sağlıyorlar. Katılım için yönlendirmeler
ler;

yapılıyor." Şeklinde öğretmen ve

istenildiği takdirde yöneticilerin öğretmenlere bu konuda her türlü desteği

ıcağı ifade edilmiştir. Öğretmen ve velilerin çoğunluğunun aynı ifadeyi
andıkları gözlenmiştir. .
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okul
eticilerinin öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmeleri için

ek olup olmadığı ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade
en görüşler: "Yöneticiler tarafından; gelişmeler konusunda bilgiler veriliyor;
tıcılık ve yenilikçilik konularında, öğretmenler tarafından istenildiği takdirde,
eticiler maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyorlar, katılım için yönlendirmeler
lıyor." Sözleri ile yöneticilerin gelişmeler konusunda bilgi verdiği ve bu konuda
.ürlü desteği sağladığı şeklinde olumlu ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından, yöneticilerinin öğretmenlere
tıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmeleri için destek olup olmadığı ve bu
ıda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler:" Yöneticilerin
eği ile değil, öğretmenler kendilerini geliştirip, birbirlerine de yardımcı oluyorlar;
larda bilgisayar ortamında eğitim yapılması, akıllı tahtaların kullanılması ile
tmenler kendilerini daha iyi geliştirirler, bu donanımın iyi olması için çalışmalar
ldı ve yapılmaya devam ediliyor; yaratıcılık ve yenilikçilik ile ilgili çalışmalar
a geliyor."

Şeklinde öğretmenlerin kendilerini geliştirdikleri, yöneticilerden

.k alınmadrğının ifade edildiği gibi okula sağlanan teknolojik donanımın ve yine
a yansıtılan yaratıcı ve yenilikçi çalışmaların da olduğu ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okul yöneticilerinin öğretmenlere
:ıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmeleri için destek olup olmadığı ve bu
ıda yapılan

çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade

edilen görüşler:

fettişlerden destek alınıyor; yaratıcılık ve yenilikçilik konularında öğretmenleri
tirecek kurslar düzenleniyor; yaratıcılık ve yenilikçilik konularında destek
ıilmek için, önce sistem değişmelidir; şimdiki gençler, yaratıcılık, yenilikçilik
larında, her şeyi bildiklerini söyleyip, bilgi almak istemiyorlar." Şeklinde sistem
ırildiği gibi 2 yönetici tarafından genç öğretmenlerin yöneticiler tarafından bu
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verilecek bilgiye açık olmadığı da ifade edilmiş ayrıca bu konuda okulda
ı organize edildiği de ifade edilmiştir.
(atılımcı

gruptan,

yönetici

grubunun

çoğunluğunun

ifadesi

ile

okul

lerinin öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmeleri için
ılduğunun ifade edildiği; öğretmen ve veli grubunun çoğunluğunun ifadesi ile
ıl yöneticilerinin

öğretmenlere

yenilikçilik

konularında

leri için destek olunmadığının ifade edildiği gözlemlenmiştir.

Yöneticilerin

ığunun ifadeleri ile yaratıcılık

öğretmen

ve velilerin

enler tarafından

yaratıcılık

ve yenilikçilik ile ilgili çalışmaların

çoğunluğunun

istenildiği

ve

takdirde

ortak ifadesi
her

türlü

okula

ile de bu konuda

desteğin

verildiği

ve

lirmelerin yapıldığının ifade edildiği gözlenmiştir.

BOYUT: Okulda okul yöneticilerinin öğrencilere ihtiyaçları olan
lalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan
alar:
Okulda okul yöneticilerinin

öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar

için

ılar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak
L

soruya, araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin

ıri Tablo 25 'te belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu (1 O tanesi)

dan; " Rehber öğretmenler

de öğrencilere

ihtiyaçları

öğrencilere

yönelik çalışmalar

olan farkındalıkları

için rehber

düzenleniyor."
öğretmenlerle

alar organize edildiği ifade edilmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu (8 tanesi) ve

in çoğunluğu (6 tanesi) tarafından; "Sağlıklı beslenme ve diyetisyen ile ilgili

ler verildi."

Şeklinde öğrencilere

yönelik beslenme konusunda

ifade edilmiştir.

ve velilerin

inin verildiği

Öğretmen

farkındalık

çoğunluğunun

aynı

i kullandıkları gözlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda okul
cilerinin öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip

lemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen
er:

"Çok

az

sayıda

nenler, öğrencilere

düzenleniyor;

yönelik çalışmalar

sınıflarında

düzenleniyor;

düzenleniyor;

rehber

sağlıklı beslenme

ve

syen ile ilgili eğitimler verildi; farklı uzmanlardan destek alınıyor." Sözleri ile

cilere az sayıda düzenlendiği

şeklinde
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olumsuz

ifadenin

yanında

rehber

enlerden destek alındığı, beslenme konusunda kursların düzenlendiği ve farklı

a mlardan destek alındığı şeklinde olumlu ifade edilmiştir. Bazı yöneticiler ve bazı
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından; okulda okul yöneticilerinin
ilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği
onuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Diş sağlığı
sunda seminerler verildi." Sözleri ile 3 yönetici ve 4 öğretmen tarafından;
da öğrenciler için, diş sağlığı ile ilgili farkındalık çalışmasının yapıldığı ifade

Bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda; okul yöneticilerinin
cilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği
u konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Trafik
ulu seminer verildi; öğrenciler için, kurum, kuruluşlar tarafından,

çalışmalar

~-enleniyor." Sözleri ile okulda öğrencilerin ihtiyacı olan farkındalıkları için, trafik
ğitimi ve bazı kurum kuruluşların çalışmalarının olduğu ifade edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler tarafından, okulda okul yöneticisi /yöneticilerin
~ğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği
e bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler:
-~füfredatın

yoğunluğu bu tip

farkındalık çalışmalarına imkan vermiyor;

~ğretmenlerden kursla ilgili talep gelirse yapılıyor; sosyal gelişimleri için, tiyatro
oyunları okula davet ediliyor; öğrenciler için farkındalık adına ihtiyacı olan
ilgisayar dersi sosyal faaliyet dersi olarak değil, okullarda bakanlığımız tarafından
ders olarak müfredata alınmalıdır." Şeklinde müfredat yoğunluğu eleştirildiği gibi
bilgisayar dersinin müfredata konulması gerektiği de ifade edilmiştir. Bazı
yöneticiler tarafından, öğrencilerin için okula sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için
okula tiyatro oyunlarının davet edildiği ifade edilmiştir.
Sadece bazı öğretmenler tarafından, okulda okul yöneticilerinin öğrencilere
ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda
yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Şiir konusunda
çalışmalar yapılıyor; öğretmenler, öğrencilere yönelik farkındalıklar ıçın öneri
götürüyor. " Şeklinde öğretmenlerin öğrencilerin farkındalık çalışmaları adına
yapılabilecekler ile ilgili yöneticilere öneriler sunulduğu, öğrenci farkındalıkların
şiirle desteklendiği ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yönetici, öğretmen ve veli grubunun çoğunluğunun ifadesi
ile okulda okul yöneticilerinin öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için
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pımaı-ar

düzenlediğinin

ifade

edildiği

gözlemlenmiştir.

Yöneticilerin

ğunun ifadeleri ile Rehber öğretmenlerle öğrencilere yönelik çalışmaların

pııc.ze

edildiği, öğretmen ve velilerin çoğunluğunun ortak ifadesi ile beslenme

sunda farkındalık eğitiminin verildiğinin ifade edildiği gözlenmiştir.

Okulda; okul yöneticilerinin, velilere ihtiyaçları olan
dalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan
malar:
Okulda okul yöneticisi /yöneticilerin velilere ihtiyaçları olan farkındalıklar
çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili
sorulan soruya, araştırma grubunda bulunan 1 7 yönetici, 20 öğretmen ve 20
in görüşleri Tablo 26'da belirtilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu (9
esi) tarafından; "Rehber öğretmenlerle velilere yönelik çalışmalar düzenleniyor."
klinde velilere ihtiyaçları olan farkındalıkları için rehber öğretmenlerle çalışmalar
rganize edildiği ifade edilmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu (8 tanesi) ve velilerin

oğunluğu (7 tanesi) tarafından; "Kurslar düzenlense de veliler çok ilgili değildir"

ieklinde öğretmen ve velilerin çoğunluğu tarafından farkındalık kurslarına velilerin

[uyarsızolduklarının ifade edildiği gözlemlenmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda okul

·öneticilerinin, velilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip

lüzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen

\Örüşler: "Kurslar düzenlense de veliler çok ilgili değildir; rehber öğretmenlerle

relilere yönelik çalışmalar düzenleniyor; aile ilişkileri ve çocuk konuları ile ilgili

ılarak okula uzman davet ediliyor; veliler, zümreler olarak, yıl içinde,

sınıf

iğretmenleri tarafından, beklenenler ve yapılacaklarla ve destek bilgiler ile ilgili

ıilgilendiriliyor." Sözleri ile velilerin bu tip çalışmalara karşı duyarsızlıkları ifade

dildiği

gibi, rehber öğretmenlerle yapılan çalışmalar, aile ve çocuk konulu

arkındalık, okula ilgili uzmanların davet edilmesi ve sınıf öğretmenlerinin velilerle

'aptığı farkındalık çalışmaları da olumlu ifade edilmiştir.

Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından; okulda okul yöneticisi
yöneticilerin velilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip
lüzenlemediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen
;örüş: "Yöneticilerin değil, bakanlığın düzenlediği kurslar oluyor; sağlıklı beslenme
e diyetisyen ile ilgili eğitimler verildi; okuma bilmeyen veliler için zaman zaman

1
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a yazma kursları organize edilir." Sözleri ile bakanlığın bu kursları düzenlediği,
beslenme ve okuma bilmeyen velilere zaman zaman düzenlenen kurslarla
dalık çalışmalarının yapıldığı ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler

ve bazı veliler tarafından;

okulda, okul yöneticilerinin

ilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve
conuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Diş sağlığı
ıılannda eğitim verildi; bilgisayar kursları düzenlendi. " Sözleri ile diş sağlığı ve
ilgisayar konularında

verilen eğitimle farkındalık

çalışmalarının

yapıldığı ifade

edilmiştir.
Sadece bazı yöneticiler

tarafından,

okulda

okul _yöneticilerinin

velilere

· yaçları olan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda

yapıları çalışmalar

ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Etkili çalışma

teknikleri konulu seminer düzenlendi; velilere, bireysel olarak, ihtiyaç duydukları
onularda çalışmalar düzenlenir."

Şeklinde öğrencilere yardımcı olabilmeleri için

-elilere etkili çalışma teknikleri konulu seminer düzenlendiği

ayrıca 4 yönetici

:arafından da bireysel olarak velilerin ihtiyaçları durumunda destek verildiği ifade

edilmiştir,
Sadece bazı veliler tarafından, okulda, okul yöneticilerinin velilere ihtiyaçları

ılan farkındalıklar için çalışmalar düzenleyip düzenlemediği ve bu konuda yapılan

alışmalar

ile ilgili olarak ortak -ifade edilen görüş: "Farklı uzmanlardan

destek

ılınıyor. " Şeklinde farklı uzmanlardan alınan destekle velilere ihtiyaç duydukları

arkındalıkları ile ilgili çalışmalar düzenlendiği ifade edilmiştir.
Katılımcı gruptan, yöneticilerin büyük çoğunluğu, velilerin yarısından % 1 O

azlasının ifadesi ile okulda, okul yöneticilerinin velilere ihtiyaçları olan

arkındalıklar

ıçın

çalışmalar

düzenlediğinin

ifade

edildiği

gözlenmiştir.

>ğretmenlerin yarısı; okulda, okul yöneticilerinin velilere ihtiyaçları olan

ırkındalıklar için çalışmalar düzenlediğini, diğer yarısının ise düzenlenmediği
eklinde ifade edildiği gözlemlenmiştir. Yöneticilerin çoğunluğu velilere ihtiyaçları

lan farkındalıkları için rehber öğretmenlerle çalışmalar organize edildiğini,
ğretmenlerin ve velilerin çoğunluğunun, farkındalık kurslarına velilerin duyarsız

lduklarının ifade edildiği 8 yöneticinin de buna destek verdiği gözlenmiştir.
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BOYUT: Okulda okul yöneticilerinin topluma yönelik (yakın ve uzak
eğitici çalışmalar organize edip etmediği ve bu konuda yapılan

~alar:

Okulda okul yöneticilerinin topluma yönelik eğitici çalışmalar organize edip

mneoiği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak sorulan soruya, araştırma

1 7 yönetici, 20 öğretmen ve 20 velinin görüşleri Tablo 27' de
inilen temalar içeriği ile; yöneticilerin çoğunluğu (4 tanesi) tarafından; "
umuzda yapılan resim-iş seminerine, öğretmenlerimizin yanında, civar okul
"---:nnenleri de davet edilmiştir." Şeklinde ve yine aynı sayı da (4 tanesi) yönetici
dan; "Okulda yapılan, kişisel gelişim ve aile ilişkileri çalışmasının kapıları,
ese açıktı." Şeklinde okulda toplumunda katıldığı, resim-iş ve kişisel gelişim ve
e konulu farkındalıkların organize edildiği ifade edilmiştir. Öğretmenlerin
ğunluğu (3 tanesi) ve velilerin çoğunluğu (2 tanesi) tarafından; "Okulun
füzenlediği bilgisayar kursuna, herkes davet edildi." Şeklinde okulda toplumun da
ranldığı bilgisayar kursu düzenlendiği ifade edilmiştir.
Bazı yöneticiler, bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda, okul
.öneticilerinin topluma yönelik eğitici çalışmalar organize edip etmediği ve bu
conuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Okulda yapılan,
rişisel gelişim ve aile ilişkileri çalışmasının kapıları, herkese açıktı." Sözleri ile
ıkulda toplumunda katıldığı, kişisel gelişim ve aile konulu farkındalıkların organize·
.dildiği ifade edilmiştir
Bazı yöneticiler ve bazı öğretmenler tarafından; okulda okul yöneticilerinin
opluma yönelik eğitici çalışmalar organize edip etmediği ve bu konuda yapılan
alışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüşler: "Belediyenin çalışmalarına
lestek verilerek, yakın ve uzak çevreye ulaşılıp, bu misyon sağlanılıyor; yapılan

aaliyetlerle, eğitim alınıp, eğitim veriliyor." Sözleri belediyenin etkinliklerine destek
erilerek ayrıca okulun organizasyonu ile yapılan faaliyetlerle toplumdan eğitim
lınıp, topluma da farkındalık çalışmalarının yapıldığı ifade edilmiştir.
Bazı öğretmenler ve bazı veliler tarafından; okulda okul yöneticilerinin

opluma yönelik eğitici çalışmalar organize edip etmediği ve bu konuda yapılan

alışmalar ile ilgili olarak ortak ifade edilen görüş: "Okulun düzenlediği bilgisayar
ursuna herkes davet edildi." Sözleri ile bilgisayar_konularında verilen eğitimle

ırkındalık çalışmalarının yapıldığı ifade edilmiştir.
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Sadece bazı yöneticiler

tarafından,

okulda okul yöneticilerinin

topluma

lik eğitici çalışmalar organize edip etmediği ve bu konuda yapılan çalışmalar ile
olarak ortak ifade edilen görüş: "Okulumuzda
--,Hıı,enlerimizin

yapılan resim-iş seminerine,

yanında, civar okul öğretmenleri de davet edilmiştir." Şeklinde

da toplumunda katıldığı, resim-iş konulu farkındalıkların organize edildiği ifade

Katılımcı gruptan, yöneticilerin diğer katılımcı gruplara göre daha fazla ancak
ından biraz fazlasının;

okulda, okul yöneticilerinin

topluma yönelik eğitici

şmalar organize ettiği görüşünde oldukları, öğretmenlerin ve velilerin yarısından
asının ise; okulda okul yöneticisi /yöneticilerin topluma yönelik eğitici çalışmalar
garıize etmediği görüşünde oldukları ve
lmadıkları

gözlenmiştir.

im-iş ve kişisel

Yöneticilerin

gelişim

%45 velinin de bu konuda bilgileri

çoğunluğu;

ve aile konulu

ôğretrnenlerin ve velilerin çoğunluğunun;

okulda toplumunda

farkındalıkların

organize

katıldığı,
edildiği,

okulda toplumun da katıldığı bilgisayar

kursu düzenlendiğinin ifade edildiği gözlenmiştir.
"Okulun örgütsel amacı, var olmak ve yaşamını sürdürmektir. Bu yüzden
okul, belli bir nüfusu

eğitmek

zorundadır.

Yönetsel

amaç, okul yönetiminin

eğitenlerinin sayısını arttırarak eğitimin niteliğini yükseltmektir.

Eğitsel amaç ise,

eğitilen kişide oluşturulması düşünülen davranışları ona kazandırmaktır"

(Başaran,

2000, s. 11 ).

XX: BOYUT: Okul gelişimi ve yöneticilerin yaklaşımları ile ilgili olarak başka
neler söylemek istersiniz?
Okul gelişimi ve yöneticilerin yaklaşımları ile ilgili olarak başka ne söylemek
istersiniz sorusuna; araştırma grubunda bulunan 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20
velinin görüşleri, genel olarak:
Bir yönetici tarafından; yeniliklere ve teknolojiye açık olunması, yeni eğitim
sistemlerinin ve başka ülkelerdeki uygulamalarının takip edilmesi ve uygun olanların
da okullarda uygulanmasının ifade edildiği gözlenmiştir. Bir öğretmenin ise;
teknolojinin özellikle yöneticiler tarafından takip edilip okula getirilmesi, eğitim
sitelerine üye olunması gerektiği, akıllı tahtaların her okulda mutlaka olması
gerektiği, tiyatro çalışma ve sunumu için uygun ortamların .olması gerektiği ifade
edilmiştir.
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Bir başka yönetici tarafından; öğrenci profilinin düştüğü ve velilerin maddi
kısıtlı bir dönemde olduğu ve okulların da yeni eğitim sistemlerini takip
k veli ve öğrencilere ulaşması gerektiğinin önemi ifade edilmiştir.
Yönetici
etmenlerden
'ızleyebilmesi

tarafından
destek
ve

okullarında

beklediği

süreci

daha

yalnız

gözlenmiştir.
doğru

bırakıldığını

ifade

Denetmenlerin,

değerlendirip,

ettiği

ve

öğretmenleri

gerekli

yönlendirmeyi

abilmeleri için; yıl içinde üç farklı zamanda bu çalışmayı yapması gerektiği ancak
şekilde öğretmene ve okula, katkı sağlanabileceği ifade edilmiştir.
Veli

tarafından;

okullarda

öğretmen

eksikliğinin,

eğitimi

olumsuz

kilediğinin ifade edildiği gözlenmiştir.
Bir başka veli tarafından; okul yönetiminin organize ettiği sınavların, okul
enelinde yapılması ve sayısının artırılması gerektiği ifade edilmiştir.
Yine bir veli tarafından; eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği ifade edilmiş ve
yrılmış olan bütçenin, okulların şu anki çalışmalarını olumsuz etkilediği ve farklı

alışmalara imkan sağlamadığının ifade edildiği gözlenmiştir.
Yönetici tarafından; okullarda yeniliklerin rahat uygulanamadığı, bunun
ıedeninin devlet okul olunmasından yani maddi ve manevi kaynakların eksikliğinden

~aynaklandığınınifade edildiği gözlenmiştir.
Öğretmen tarafından; Okulun belli bir sisteminin olması ve sisteminin
rturmuş olmasının, okul gelişimini olumlu etkilediğinin ifade edildiği gözlenmiştir.
Bir öğretmen tarafından; yöneticilerin öğretmenlerle dengeli bir iletişim
kurmaları gerektiği, arkadaşlık ve yöneticilik ilişkisinin dengeli kurulmaması
durumunda sorunların oluşabileceği ve böyle bir sorunun çevre okullarda yaşandığı,

kendi okullarında ise bu sorunun az da olsa yaşandığı ifade edilmiştir.
Bir başka yönetici tarafından; sınıfların çok kalabalık olduğu ve sınıf
donanımının yeterli olmadığı, öğrencilerin huzurlu ve kendilerini evlerinde
hissetmeleri için bunun gerekli olduğu ifade edilmiştir.
Veli tarafından; yönetici ve öğretmenlere rahat ulaşabildiği, okulda bir sorun
yaşanılmadığı, bir velinin çocuğunu okula güvenli bırakıp, gözün arkada
kalmamasının çok önemli olduğunun ifade edildiği gözlenmiştir.
Yönetici tarafından; okulun büyük olmasına rağmen öğrencilere bilgisayar
laboratuarı imkanı sunulamamasının çağın eğitimi adına önemli eksiklik olduğu ifade
edilmiştir.
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Bir başka yönetici tarafından; çok fazla ve farklı köyden taşımanın olmasının
~ıııuıı olduğu ve okul gelişimi için de uygun olmadığı ifade edilmiştir.
Yönetici

tarafından;

öğrenciye

verilmesi

gerekenlerin,

tam

anlamıyla

abilmesi için tam gün eğitimin gerekli olduğunun ifade edildiği gözlenmiştir.
Öğretmen tarafından; öğretmen, öğrenci ve velinin birlikte çalışması gerektiği
yöneticinin de yenilikleri takip edip uygulayan, aktif birisi olması gerektiği ifade

Yönetici tarafından; okullarda; okul gelişim modellerinden biri olan, okula
ıyalı eğitimin uygulanması gerektiğinin ifade edildiği gözlenmiştir.
Öğretmen

tarafından;

yeni fikirler ve isteklerle

idarecilerin

gelmesi ve

-ğretmeni bu yönleri ile zorlamaları gerektiği ama bunun adadaki hiçbir okulda da
uşturulduğuna inanmadığı ifade edilmiştir.
Veli tarafından; devlet okullarında da özel okuldakiler gibi güvenlik görevlisi
iması gerektiği ifade edilmiştir.
Yönetici tarafından;

öğretmenin

bir sanatçı gibi öğrencisini

yetiştirmesi,

nlara tüm yönleri ile bakması ve farklılıklarını da görebilmesi ve öğrencilerin kendi
özelliklerine

göre donatılması,

onların bir sanat eseri olduğunun

düşünülmesi

gerektiğinin ifade edildiği gözlenmiştir.
Öğretmen tarafından; okulun öğrenci, öğretmen ve veli profilinin iyi olmasına
rağmen; araç gerecin, binanın ve çalışma odalarının yeterli olmamasının

büyük

eksiklik olduğu ifade edilmiştir.
Bir başka öğretmen tarafından; aile çocuk ilişkileri konusunda velilerin bazı
sıkıntılar yaşadığı ve bu konular ilgili bakanlık tarafından

seminerler verilmesi

gerektiğinin ifade edildiği gözlenmiştir.
Öğretmen tarafından; öğrenci sayısının fazla olmasının, olan kütüphanenin
kapatılmasının

kolej sınavının varlığı, branş odalarının olmamasının okul gelişimi

adına olumsuz etken olduğu ifade edilmiştir.
Bir başka
yeniliklere

kapalı

öğretmen
olduğu,

tarafından;
velilerden

yöneticilerin,

kendilerini

sınıfta yaralanılması

geliştirmediği,

gerektiği,

okullarda

sorunların ertelendiği ve çözülmediği, bununda okul gelişimini olumsuz etkilediği ve
eğitimdeki sorun olarak görüldüğünün ifade edildiği gözlenmiştir.
Öğretmen tarafından; okulda sorunlar olduğunda, yönetici ile bu sorunlara
çözüm bulunabildiği,

ayrıca özel sıkıntılar da yöneticinin destek olduğu ve okula

huzurlu gelindiği ifade edilmiştir.
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Bir başka öğretmen tarafından; özel eğitim ile ilgili hizmet içi kursların
·ılmadığı ve buna ihtiyaç olduğu, bakanlığın yolladığı sicil formu doldurulurken
l eğitim bölümüyle ilgili organize edilmiş kurs olmadığı ve bundan dolayı da
amadığı için rahatsız olunduğunun ifade edildiği gözlenmiştir.
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BÖLÜMV

SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. SONUÇLAR
Araştırmaya 17 yönetici, 20 öğretmen ve 20 veli olmak üzere toplam 57
lımcı dahil edilmiştir.
Katılımcı grubun içerisinde bayan katılımcıların sayısı daha fazladır. En çok
canlırncının olduğu yaş grubu 41-45 yaş aralığıdır. Yönetici ve öğretmenler
ısından, hizmet yılı en fazla olan katılımcı grubu, 21 yıl ve üstü; bulundukları
ıkulda hizmet süreleri en fazla olan katılımcı grubu 11-15 yıldır. Veliler açısından;
ulundukları okulda veli olma süreleri en fazla olan katılımcı grubu 1-3 yıldır.
Katılımcılar, görüşme sorularında belirtilen yöneticilerin kullandıkları okul
~elişim yaklaşımları konusunda;

eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak

iğrerıcilerin performanslarının sık sık değerlendirildiği; yöneticilerin öğretmenlerle

re

velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsediği düşüncelerini

rüksek oranlarda belirtmişlerdir. Katılımcıların yöneticilerin kullandıkları okul

.elişim yaklaşımlarında; en az yapıldığını ifade ettikleri ise, okulun eğitim ve

iğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin olmadığı; okulda okul
önetici/yöneticilerin, öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenlemediği

eklindedir.
Veliler, araştırmanın kapsamı içerisinde yer alan, yöneticilerin kullandıkları
kul gelişim yaklaşımları ile ilgili en yüksek oranda bilgi sahibi olmayan katılımcı

rubunu oluşturmaktadır.
Katılımcıların çoğunluğuna göre, yöneticilerin kullandıkları okul gelişim

aklaşımları konusunda; okulun vizyonu olduğu, öğrencilerin bireysel eğitimine

nem

verildiği,

öğrencilerin

performanslarının

sık

sık

değerlendirildiği,

ğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle ve yakın çevreyle olumlu örgüt iklimi ve

ültürü oluşturma çalışmalarının önemsendiği, öğretmenlerin hizmet içi eğitim

imalarının desteklendiği, öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmaların

üzenlendiği görülmektedir.
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Katılımcıların

çoğunluğuna

göre, yöneticilerin

kullandıkları

okul gelişim

_ daşımları konusunda; okulun eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
ürüphanesinin olmadığı, okulda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çalışmaların
~ zenlenmediği görülmektedir.
Katılımcıların
yaklaşımları

çoğunluğuna

konusunda;

göre, yöneticilerin

tüm katılımcılara

kullandıkları

göre yüzdeliklerin

okul gelişim

farklılık gösterip,

yüksek yüzdelikte olmasa da, okulda yeni projelerin üretildiği, okulda dramaya
dayalı eğitsel çalışmaların yapıldığı, okulda velilere ihtiyaçları olan farkındalıkların
üzenlendiği görülmektedir.
Yöneticilerin

okul

gelişim

yaklaşımları

konusunda;

eğitim

öğretim

çalışmaları açısından uygun bina ve bahçenin olup olmadığı, mezun olan öğrencilerle
ilgili geri bildirimin
oluşturma

alınıp alınmadığı,

çalışmalarına

yöneticilerin

okulda olumlu örgüt iklimi ve kültürü

toplumun

diğer

yaratıcılık

ve yenilikçilik

öğretmenlere

kesimlerinin

katılıp

konularında

olmadığı, topluma yönelik eğitici çalışmalar organize edilip edilmediği

katılmadığı,
destek

olup

konularında

yönetici, öğretmen ve velilerin yaklaşımlarında farklılıklar gözlenmiştir.
Yöneticilerin kullandıkları

okul gelişim yaklaşımları konusunda; genellikle

yönetici ve velilerin fikir birliği içinde oldukları görülmektedir.

Öğretmenlerin ise;

daha çok var olanı sorgulayan, yönetici ve velilere göre daha fazla olumsuz ifadeler
kullandıkları görülmektedir.
Okulun,

eğitim

ve

öğretime

ilişkin

hedeflerinin

belirlenmesi

oluşturulmuş bir vizyonu olduğu görüşünün; katılımcıların

adına,

çoğu tarafından ifade

edildiği görülmüştür. Yönetici ve velilerin tamamı, öğretmenlerin ise büyük bir kısmı
arafından;
ıluşturulmuş

okulun, eğitim ve öğretime
bir

vizyonu

Catılımcılardan öğretmenlerin

olduğu

ilişkin hedeflerinin

görüşünün

ifade

belirlenmesi

edildiği

adına,

görülmüştür.

genel olarak, okulun vizyonu olarak ifade ettikleri

.olej sınavları ile ilgili olarak; öğretmenler tarafından "okulun tek vizyonu budur,

izerimizde baskı var, kolej telaşı bireysel eğitimi olumsuz etkiliyor" şeklinde daha
ok olumsuz etkilerinden söz edildiği görülmektedir.

Okulun, eğitim ve öğretime

lişkin hedeflerinin belirlenmesi adına, bazı katılımcıların vizyon belirleme ile ilgili

.larak; eğitim sisteminden kaynaklanan sıkıntılar olduğu, bakanlık politikalarının
lumsuz etkilerinin ve okulun vizyonundan haberdar olunmadığının da ifade edildiği
örülmüştür.
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Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler
retilip, çalışmalar yapılıyor görüşünün; katılımcıların çoğu tarafından ifade edildiği
örülmüştür. Yönetici ve öğretmenlerin daha çok donanım ve fiziksel yapı ile ilgili
ıje ve çalışmalardan

söz ederken, velilerin ise; eğitim, sosyal faaliyet açısından

erleme ve en üst dereceyi yakalama ile ilgili proje ve çalışmalardan

söz ettiği

örülmüştür.
Eğitim ve öğretim çalışmaları

lmaması ile ilgili olarak velilerin

oğunluğunun

açısından
yönetici

bina ve bahçenin

ve öğretmenlere

uygun olup

göre büyük bir

bina ve bahçenin uygun olduğu görüşünü ifade ettiği, binayı ise

ahçeye göre eğitim öğretim çalışmaları açısından daha uygun gördüğü görülmüştür.
ığretmenlerin ise bina ve bahçeyi eğitim öğretim çalışmaları açısından uygun

örmediği, yöneticilerin çok büyük bir çoğunlukta olmasa da uygun gördüğü

örülmüştür. Genel olarak; branş odası, oyun alanı, bilgisayar odası, kapalı spor

ılonu ihtiyacı ifade edilmiştir.
Okulun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesinin

lmadığı yönetici, öğretmen ve velilerin büyük bir çoğunluğunu tarafından ifade

iilmiştir.

Bilgisayarların

kütüphane

ihtiyacını

azalttığı,

sınıf kitaplıkların

litüphanenin yerini aldığı, kütüphane oluşturacak odanın olmaması, oda eksikliği

edeniyle kütüphanelerin iptal edilip başka bir dal için kullanımı adına organize

iildiğinin ifade edildiği görülmüştür.

.ıem

Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel eğitimine
verildiği katılımcıların

çoğunluğu tarafından

ifade

edilmiştir.

Sınıf

ğretmenlerirıin bireysel eğitime önem verdiği, gerekirse yöneticilerin de bu konuda

tendiği takdirde yöneticilerin öğretmenlere yardımcı olduğu ve öğrencilerle birebir

etişim kurdukları, rehber öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni olan okulların bu

~retmenlerdendestek aldıklarının ifade edildiği görülmüştür.
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak öğrencilerin

erformanslarının sık sık değerlendirildiği katılımcıların tamamına yakını tarafından

ade edilmiştir. Yöneticilerin tamamı, öğretmen ve velilerin tamamına yakını

rafından; okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak öğrencilerin

erformanslannın sık sık değerlendirildiği ifade edilmiştir. Yöneticilerin uyguladığı

navların olduğu, dördüncü ve beşinci sınıflar için deneme sınavları yapıldığı,

ineticilerin

derslere

girerek

öğrencilerin
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performanslarını

değerlendirdiği,

ticilerin sabah toplanıldığında öğrencileri ödüllendirdiği, öğretmenler tarafından
rformansların değerlendirilmesinin

önemsendiğinin ifade edildiği görülmüştür.

Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak okuldan mezun olan

encilerle ilgili geri bildirim alınıp alınmadığı konusunda; üç katılımcı grubunun

dı görüşte olduğu görülmüştür. Yöneticiler mezun mezun olan öğrencilerle ilgili

i bildirim alındığını ifade ederken, öğretmenlerin ancak yarısı buna destek vermiş,

iler ise mezun olan öğrencilerle ilgili geri bildirim alınmadığını ifade etmişler,

ilerin yarısı ise bu konuda bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir.. Mezun olan

encilerle ilgili geri bildirim daha çok öğrencilerin okula yaptıkları ziyaretle,

yal ortamlarda karşılaşılarak, velilere sorularak, ortaokul öğretmenlerine

.ılarak, sosyal medya ile bilgi alındığı gülmüştür. Mezun olan öğrencilerle ilgili

ni kurumlarla iletişim halinde yasal prosüdür çerçevesinde bilgi alınmadığı
ülmüştür,
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak dramaya dayalı eğitsel

şmalar; öğretmenlerin yarısı ile yöneticilerin ve velilerin yarısından biraz fazlası

fından yapıldığı ifade edilmiştir. Sınıflarda ve branş derslerinde, zümre

nlikleri ile dramaya dayalı eğitsel çalışmaların yapıldığı ifade edildiği

ılmüştür. Drama ile ilgili yönetici ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve okullarda

na odasının olması gerektiği ifade edilmiştir.
Okulda; okul yöneticilerinin, öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
turmayı önemsediği katılımcıların tamamına yakını tarafından ifade edilmiştir.

Ida yemek ve özel ziyaret organizasyonlarının yapıldığı, yönetici ve

.tmenlerin olumlu ilişkiler içinde olduğunun ifade edildiği görülmüştür.
Okulda; okul yöneticilerinin, öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü

turmayı önemsediği katılımcıların çoğu tarafından ifade edilmiştir. Festival ve
eş okul etkinlikleri olduğu, yıl içi ve yıl sonunda etkinliklerin yapıldığı,
ncilere bilgi verici geziler, piknikler, yarışmalar ve etkinliklerin düzenlendiği,

zümrenin muavinleri ve öğretmenlerin ortak çalışarak etkinliklerin yapıldığı ve

:ticilerin, öğrencilerle olumlu ve sıcak bir iletişiminin olduğu ifade edilmiştir.
Okulda; okul yöneticilerinin, velilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü

.urmayı önemsediği yönetici ve velilerin tamamı, öğretmenlerin ise tamamına

nı tarafından ifade edilmiştir. Velilerin tören ve etkinliklere çağrıldığı, okuldan

lendirme kağıdı gönderilerek, telefonla ve email ile iletişim kurulduğu, okul aile

ıi çalışmalarının yapıldığı, çay partilerinin ve yemeklerin düzenlendiğinin ve
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· cilerin kapısının her zaman açık olduğu, velilerin istenildiği zaman yöneticilere
-~"'ildiğinin ifade edildiği görülmüştür.
davet

edildiği

Ayrıca on dokuz katılımcı tarafından

ama ilgilerin

az olduğunun

da ifade

edildiği

üştür.
Okulda; okul yöneticilerinin,

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma

rnalarına yakın çevreyi kattığı, yöneticilerin tamamı, öğretmenlerin tamamına
ve velilerin

çoğunluğu

tarafından

ifade

edilmiştir.

Katılımcı

grubun

.,;u)!,wuuğunun ifadesi ile okulda; okul yöneticilerin olumlu örgüt iklimi ve kültürü
uşturma çalışmalarına yakın çevre olarak belediyenin katıldığı ve belediyeden okul
in destek alındığı, belediyenin

ayrıca okul etkinliklerine

de katıldığının

ifade

edildiği görülmüştür. Ayrıca diğer yerel kurum ve kuruluşların; sivil savunmanın,
~ lisin, kaymakamlığın,

itfaiyenin, muhtarın, askerin de olumlu örgüt iklimi ve

cültürü oluşturma çalışmalarına yakın çevre olarak katıldığı ve destek olduğunun
· fade edildiği görülmüştür.
Okulda; okul yöneticilerinin,
alışmalarına

toplumun

diğer

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma

kesimlerini

kattığı,

yöneticilerin

çoğunluğu

ve

öğretmenlerin yarısı tarafından ifade edilmiştir. Velilerin ise okul yöneticilerinin,
olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma çalışmalarına toplumun diğer kesimlerini
katmadığı görüşünü ifade ettiği görülürken, yarıya yakını tarafından da bu konuda
bilgilerinin olmadığı ifade edilmiştir. Bakanlık yetkililerinin etkinliklere katıldığının,
festival ve kardeş okul etkinliklerinin olduğu, okuldaki çalışmalara herkesin davet
edildiğinin,

öğrencilerle

düzenlenen

gezilerle

uzak çevreye ulaşıldığının

ifade

edildiği görülmüştür.
Okulda;
çalışmalar

okul

yöneticilerinin,

düzenlemediği

öğretmenlerin

katılımcıların

çoğu

mesleki

tarafından

gelişimleri
ifade

ıçın

edilmiştir.

Düzenlendiğini ifade eden az bir katılımcı tarafından ise; bilgisayar kursunun, resim
iş seminerinin, aile ilişkileri konusunda çalışmanın, okulda ve yurtdışında imkanların
sağlandığının ifade edildiği görülmüştür.
Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını desteklediği
yöneticilerin

tamamı,

öğretmenlerin

tamamına

yakını,

velilerin

ise çoğunluğu

tarafından ifade edilmiştir. Yöneticilerin bakanlığın kursları hakkında bilgilendirme
yaptığının, hizmet içi kursa gitmek isteyenlere her türlü imkanın sağlandığının,
öğretmenlerle birlikte kurslara katıldığının ifade edildiği görülmüştür.
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Okul
.•. lişmeleri

yöneticilerinin,

öğretmenlere

için destek oldukları

öğretmenler

ve velilerin

yaratıcılık

ve yenilikçilik

edilmiştir.

Olumlu

yöneticilerin

çoğunluğu

akıllı

tahtalarla

adelerde

imkanların

ise öğretmenlerin

tarafından

gelişmeleri

için

destek

öğretmenler

kendilerini

ifade

yaratıcılık

öğretmenlere

olmadıkları

tarafından

okula bu çalışmaların

sağlandığının

geldiğinin,

edildiği

özellikle

öğretmenleri

bilgisayar

ve

Olumsuz

ve yenilik konularında

körelttiğinin,

ifade

istenildiği

görülmüştür.

.e aynı zamanda birbirlerine de yardımcı olduklarının, yöneticilerin
ılmadığı ve bakanlığın

konularında

ifade edilirken,

okul yöneticilerinin,

yöneticilerin

takdirde her türlü desteği verdiğinin,

ve yenilikçilik

çoğunluğu

tarafından,

konularında

ifadelerde;

yaratıcılık

geliştirdiği

yardımının

öncelikle

sistemin

leğişmesi gerektiğinin de ifade edildiği görülmüştür.
Okul yöneticilerinin öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için; çalışmalar
üzenlediği, katılımcılardan
oğu tarafından

yöneticilerin tamamına yakını ve diğer katılımcıların

ifade edilmiştir.

Öğrencilere

ihtiyaçları

olan farkındalıklar

için

ehber öğretmenlerle çalışmaların yapıldığının, sağlıklı beslenme, diş sağlığı, trafik,
faiye

konularında

çalışmaların

düzenlendiğinin,

farklı

uzmanlardan

destek

ındığının, kurum kuruluşların düzenlediği çalışmaların olduğunun, sınıflarda bu tip
ılışmaların düzenlendiğinin ifade edildiği görülmüştür.
Okul yöneticilerinin

velilere ihtiyaçları olan farkındalıklar

için; çalışmalar

izenlediği; yöneticilerin tamamına yakını tarafından ifade edilirken, öğretmenlerin
ırısı düzenlendiğini, yarısı da velilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için çalışmalar
lzenlenmediğini ifade etmişlerdir. Velilerin yarısından biraz fazlası ise; velilere
tiyaçları olan farkındalıklar için, çalışmalar düzenlediğini ifade etmişlerdir. Rehber
retmenlerle

çalışmaların

gilendirildiğinin,

organize

edildiğinin,

öğretmenler

tarafından

aile ilişkileri, sağlıklı beslenme, etkili çalışma teknikleri, diş

~lığı, bilgisayar eğitimi ve bireysel olarak ihtiyaçları olan konularda çalışmaların
zenlendiğinin ifade edildiği görülmüştür. Yirmi üç katılımcı tarafından da okul
ııeticilerin velilere ihtiyaçları olan farkındalıklar

için çalışmalar

düzenlese de

ilerin ilgisiz olduğu ifade edilmiştir.
Okul yöneticilerinin

topluma

yönelik

eğitici

çalışmalar

organize

ettiği

ıeticilerin yarısı tarafından ifade edilirken; öğretmenler ve veliler tarafından ise
ıeticilerirı topluma yönelik eğitici çalışmalar organize etmediği ifade edilmiştir.
ilerin yarsına yakının bu konuda bilgilerinin olmadığı göıülmüştür. Yöneticilerin
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pluma yönelik organize ettiği çalışmaların; resim iş semineri, bilgisayar kursu,
şisel gelişim ve aile ilişkileri olduğu görülmüştür.
Katılımcıların okul gelişimi ve yöneticilerin yaklaşımları ile ilgili olarak;
miliklere ve teknolojiye açık olunması gerektiği, teknolojinin özellikle yöneticiler
rafından takip edilip okula getirilmesi gerektiği, denetmenlerin yöneticilere daha
ık destek olması gerektiği, okullarda öğretmen eksikliğinin olmaması gerektiği,
cul yönetiminin organize ettiği sınavların okul genelinde yapılması ve sayısının
tırılması gerektiği, eğitime daha çok bütçe ayrılması gerektiği, okullara maddi ve
anevi kaynakların sağlanması gerektiği, okulun oturmuş belli bir sisteminin olması
.rektiği, yöneticilerin öğretmenlerle dengeli bir iletişim kurmaları gerektiği, sınıf

yılannın azaltılması ve sınıflar için gerekli donanımın sağlanması gerektiği,
ınetici ve öğretmenlere rahat ulaşabildiği, öğrencilere bilgisayar laboratuarı imkanı
ınulamamasının gerekliliği, çok fazla ve farklı köyden taşımanın olmasının sıkıntılı
duğu, tam gün eğitimin gerekliliği, öğretmen, öğrenci ve velinin birlikte çalışması
.rektiği, yöneticilerin yenilikleri takip edip uygulayan, aktif birisi olması gerektiği,

rullarda okul gelişim modellerinden biri olan okula dayalı eğitimin uygulanması
.rektiği, yöneticilerin yeni fikirler ve isteklerle öğretmeni zorlamaları gerektiği,

aıllarda güvenlik görevlisi olması gerektiği, öğretmenin bir sanatçı gibi öğrencisini
:tiştirmesi onlara tüm yönleri ile bakması ve farklılıklarını da görebilmesi gerektiği,
.ullarda araç gerecin, binanın ve çalışma odalarının yeterli olması gerektiği, aile
ıcuk ilişkileri konusunda velilere bakanlık tarafından seminerler verilmesi
.rektiği, öğrenci sayısının fazla olmasının, olan kütüphanenin kapatılmasının, kolej

.ıavmınvarlığının, branş odalarının olmamasının okul gelişimi adına olumsuz etken
duğu, yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri yeniliklere açık olmaları gerektiği,
.ullarda sorunların ertelenmemesi ve çözülmesi gerektiği, velilerden sınıflarda
rarlanılması gerektiği, okul idaresi ile kurulan olumlu ilişkilerin okuldaki huzuru
umlu etkilediği, özel eğitim ile ilgili de hizmet içi kursların yapılması gerektiği
ıde edilmiştir.
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5.2. ÖNERİLER

5.2.1. Araştırmaya Yönelik Öneriler

Okulun

vizyonun

belirgin

senmesi gerektiğinin

olması

ve tüm paydaşlar

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

995) ile Ali Balcı (2007a) tarafından yöneticinin;
· gin bir vizyonu

tarafından

olmalı,

bu vizyonu

bilinip

Hord ve Poster

eğitim ve öğretim kurumu için

tüm örgüt üyelerine

aktarıp

gerekli

şgüdümü sağlaması gerektiği ifade edilmiştir.
Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, donanım için olduğu
kadar eğitime tüm yönleri ile katkı sağlamak ve sosyal faaliyet açısından
şmaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
--- ..lar. Kişi olması gerektiği yere yerleştikten

da

Kalite önce bireyle

sonra donanım ve uygulama için,

lınası gerekenlerden, söz edilebilmektedir (İmai, 1997).
Okullarda;

bilginin

öğrenci

tarafından

bulunup,

uygun

zamanlarda

kullanabilmesi gerekli ortamlar hazırlanmalıdır. Okulda eğitim öğretim ihtiyaçlarına
cevap verebilecek kütüphane için uygun ortamın sağlanarak, her okulda mutlaka bir
kütüphanenin olmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Hızla gelişen teknoloji,

bilgiye olan ihtiyacı öne çıkartmıştır. Sadece bilgiyi elde etmek değil, doğru bilginin,
uygun zamanda güncel ve bir bütünlük içinde ifade edilmesi beklenmektedir (Tecim,
Gökşen, 2009).
Okul bina ve bahçelerinin; eğitim öğretim çalışmaları açısından uygun yapıda
olması

ve gerekli

donanımın

değerlendirilmektedir.

sağlanmış

olmasının· eğitime

katkı

sağlayacağı

Okullarda eğitimde daha çok başarı elde edebilmek için; branş

ve bilgisayar odalarının olmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bireysel
farkındalıklar

eğitime

katkı

sağlamak,

öğrenci

adına çalışmalar düzenlenebilmesine

kalitesini artırabilmek

adına; tüm ilkokullarda

ve velilerin

ihtiyaçları

olan

destek olabilmek ve eğitimin

rehber öğretmenlerinin

olmasının

uygun olacağı önerilmektedir.
Öğrenci

performanslarının

yöneticiler

tarafından;

sınavla

olduğu

kadar

öğrencilerin olumlu özelliklerinin, farklı yeteneklerin de ön plana çıkacağı şekliyle
de değerlendirilmesinin

uygun olacağı önerilebilir.
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Okul çıktılarının kontrol edilebilmesi ve okulda daha neler yapılabileceğinin
ı olması, okul gelişimine

güçlü bir katkı koyabilabilmesi

adına; okuldan

olan öğrencilerle ilgili, resmi kurumlarla iletişim halinde, yasal prosüdür ve

erçevede bilgi alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Okulda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak dramaya dayalı eğitsel
alarm

yapılabilmesi

ndirilmesi

ve

için;

okullarda

endirilmektedir.

drama

ile

ilgili

drama

odasının

yönetici

ve

olmasının

öğretmenlerin
.uygun

Ezberci eğitim ve öğretim bireyin öğrendiklerinin

olacağı
ne işe

ıcağını bile anlamasına olanak vermez, oysa drama yöntemi bireyin bütün
liği bilgileri gelişmekte olan rolü ile birlikte kullanmasını; hatta rolü geliştikçe

ıine gerekli olan bilgiler talep eder hale gelip, kendi kendine ona ulaşmasını
" (Levent, 1999).
Okullarda eğitimin önemli bir kolu olan velilerin; okula ilgilerinin sürekli
:etirilmesi ve velilerden okullarda onların farklı yönleri ile yararlanılması adına
ların oluşturulmasının uygun olacağı önerilebilir.
Okulda; okul yöneticilerinin,

olumlu örgüt iklimi ve kültürü oluşturma

nalarına yakın çevreyi kattığı gibi toplumun

diğer kesimlerini

de katarak

m ve karşılıklı destekle, okul gelişimine katkı sağlaması açısından uygun
ğı değerlendirilmektedir.

Sergiovanni

(1995),

okul çalışmalarına,

toplum

mının önemini; etkili okullar, aile ve toplum katılımına önem verirler şeklinde
etmiştir.
Okul yöneticilerinin okulda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çalışmalar
nlemesinin, öğretmenlerin
n olacağı önerilebilir.

ve örgütün gelişmesine katkı sağlaması açısından

Okul yöneticilerinin,

öğretmenlerin

hizmet içi eğitim

farını, yaratıcılık ve yenilikçilik konularında sadece bakanlığın kursları değil;
içi ve ülke dışında, ihtiyaç duyulan konularda ve kişisel gelişim için önemli
, kurslar ve çalışmalar konusunda da bilgilendirmesi,
gerekli organizasyonların
taker

(1997),

ermeleri

yapılmasının

yöneticilerin

gereken

yaklaşımı;

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

öğretmenlerin
okulun

hatta bu kurslara katılım

mesleki
önemli

gelişimleri

kaynaklarından

:tmenlerdir. Okul yöneticileri, örgüt içerisindeki öğretmenlerinin

konusunda
biri

güçlü ve zayıf

.arını iyi bilmeli onların mesleki gelişimleriyle yakından ilgilenmelidirler.
laşım olumlu değişime ve gelişime yardımcı olacaktır şeklinde vurgulamaktadır.
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de

Bu

giovanni (1995) ise; öğretmenlerin
llar öğretmenlerin

hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak; etkili

sürekli hizmet içi eğitim programlarıyla

desteklenmesi

için

m hazırlarlar şeklinde ifade etmiştir
Okul yöneticilerinin öğrencilere, velilere ve topluma yönelik, ihtiyaçları olan
mdalıklar

için;

kurslar,

aması açısından

çalışmalar

uygun olacağı

düzenlemesinin

okul

değerlendirilmektedir.

gelişimine

katkı

Bilgi çağının

okulu

uma ve çevreye daha açık olmalı ve bireyselliği de önemsemelidir. Bilgi çağının

imi ise, toplumlar arası etkileşimin az olduğu, belirli değerleri sunan, önceki
ıkların yaptıklarını tekrar eden değil; yeni şeyler üretme yeteneği olan bireyleri

nirmeyi amaç edinmelidir (Erdoğan, 2005).
Başta yöneticiler olmak üzere; öğretmen, veli, öğrenci ve çevrenin yeniliklere

:knolojiye açık olmasının okul gelişimi açısından uygun olacağı önerilebilir.
Eğitime daha çok bütçe ayrılmasının, okulların maddi ve manevi kaynaklarla

eklenmesinin,

okul

gelişimine

katkı

koyması

açısından

uygun

olacağı

ilmektedir,
Sınıf sayılarının

ıanın yapılmaması;

azaltılması,

aynı okula, çok fazla ve farklı . köyden

bireysel eğitim ile eğitim ve öğretim adına yapılacaklara

koyması açısından uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Merkez

:ralarından

okulların

tümünde;

yaralanılmasının

nliği konusunda,

güvenliğin

uygun

sağlanabilmesi

olacağı

için

güvenlik

değerlendirilmektedir.

Öğülmüş (2006), Özer&Dönmez

mada kamera sistemi gibi, çağın teknolojilerinden

Okul

(2007), Okul güvenliğini
yararlanılmalı

vurgusunu

aktadırlar.
Özel eğitim öğretmenleri

ılernesinin,

okul

için de, bakanlık tarafından, hizmet içi kursları

gelişimine

katkı

koyması

. adına,

uygun

olacağı

lendirilmektedir.
Bakanlığın yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli için uygun ve ihtiyaca cevap
kurslar

düzenlemesinin,

okul

gelişimi

adına

uygun

olacağı

lendirilmektedir.
Velilerin;

okul paydaşlarının

bir grubu

olarak,

yönetici,

öğretmen

ve

ciden haberdar olmasının, okuldaki uygulamalar ve yaklaşımlarla ilgili bilgi
olmasının, uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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5.2.2. İleriki Araştırmalara Yönelik Öneriler

Araştırmada çalışma grubu olarak yöneticiler, öğretmenler ve veliler temel
alınmıştır, İleriki araştırmalarda yöneticilerin kullandıkları okul gelişimi yaklaşımları

için öğrencilerin görüşleri de alınabilir.
Araştırmada KKTC'de İlköğretim Dairesine bağlı devlet ilkokulları temel

alınmıştır. İleriki araştırmalarda, İlköğretim Dairesine bağlı özel okullar, Genel

Ortaöğretim Dairesine bağlı ortaokul ve liseler, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

bağlı okullarla da çalışma yapılabilir.
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K-1
;İRİŞ
Merhaba ben; " KKTC Devlet İlkokullarında Yöneticilerin Kullandıkları,
)kul Gelişim Yaklaşımlarının; Yöneticiler, Öğretmenler ve Velilere Göre
)eğerlendirilmesi " konusunda yapacağım çalışma ile; KKTC Devlet İlkokullarında
föneticilerin, Okullarının Gelişimine İlişkin Kullandıkları Yaklaşımların" okul
1·öneticilerinin,

öğretmenlerin ve velilerin görüşleri doğrultusunda farklı

boyutlarını ele almaktır. Daha önce çalışılmamış bir konuda araştırma
yürütülerek KKTC eğitim sistemine ve eğitim yönetimi alanına katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
Bu kapsamda sizinde bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmeyi amaçlıyorum.
Sizin düşüncelerinizin araştırmama katkı sağlayacağını düşünüyorum.
•

Bana görüşme sürecinde söyleyeceklerinizin tümü, verileri oluşturmak için
kullanılacaktır. Ses ç~kiminiz gizlidir ve kullanılmayacaktır. Ayrıca araştırma
sonuçlarını yazarken, isimlerinizi kesinlikle yansıtmayacağını.

•

Başlamadan önce, bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğiniz bir düşünce
ya da sormak istediğiniz bir soru var mı?

•

İzin verirseniz verileri oluşturabilmek için; görüşmeyi kaydetmek istiyorum.
Bunun sizce bir sakıncası var mı?

•

İzin verirseniz sorulara başlamak istiyorum.
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rIRMA SORULARI
NElİCİ SORULARI
Okul gelişimi ile ilgili olarak; eğitim ve öğretime ilişkin okulunuzda neler
sunuz? Açıklar mısınız?

Okulunuzun,

eğitim ve öğretime

ilişkin hedeflerinin

belirlenmesi

adına,

ılmuş bir vizyonu (ulaşılmak istenilen hedef) var mıdır? Düşüncelerinizi

mısınız?

Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler

, çalışmalar yapılıyor mu? Açıklar mısınız?

a) Okul binanız ve b) okul bahçeniz eğitim ve öğretim çalışmaları açısından

ıir yapıda mıdır? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?

Okulunuzun

eğitim

ve

öğretim

İhtiyaçlarına

cevap

verebilecek

bir

mesi var mı? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?

Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin

bireysel

ıe önem veriliyor mu? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Açıklar mısınız?

Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerinizin

ıansları sık sık değerlendiriliyor mu? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Açıklar

?

Eğitim ve öğretim hizmetleri

lerle ilgili geri bildirim

ile ilgili olarak, okulunuzdan

alıyor musunuz?

Alınıyorsa

mezun olan

bu konuda

hangi

lar yapılıyor? Açıklar mısınız?

)kulunuzda

eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya dayalı

:alışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa neler yapılıyor? Açıklar mısınız?

)kul gelişimi ile ilgili olarak, okulunuzda olumlu örgüt iklimi ve kültürü

ık sizin için önemli mi? Önemliyse bu konu için neler yapıyorsunuz?
mısınız?

)kulunuzda;
(etkinlikler,

öğretmenlerinizle
kutlamalar,

z? Öğretmenlerinizle

olumlu

törenler,

örgüt iklimi (insan ilişkileri)

simgeler vb.) çalışmalarını

ve

önemsiyor

olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmak adına neler

sunuz?
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10) Okulunuzda; öğrencilerinizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratma
ılışmalarını önemsiyor musunuz? Öğrencilerinizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
ıratmak adına neler yapıyorsunuz?
11) Okulunuzda; velilerinizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratma
ılışmalarını önemsiyor musunuz? Velilerinizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
ıratmak adına neler yapıyorsunuz?
12) Okulunuzda; yakın çevrenizle (kurum, kuruluş, insan kaynakları, cıvar
iyler vb.) olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratma çalışmalarını önemsiyor
usunuz? Yakın çevrenizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmak adına neler
pıyorsunuz?
13) Okulunuzda; olumlu örgüt ve kültürü oluşturma çalışmaları adına toplumun
~er kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katar mısınız? Açıklar mısınız?
C- Okul gelişimi ile ilgili olarak, okulunuzda öğretmenler, öğrenciler, veliler
çevre için; eğitici, geliştirici ve bilgi verici çalışmalar yapıyor musunuz?
14)Okulunuzda öğretmenlerinizin mesleki gelişimi için çalışmalar düzenler
siniz? Düzenliyorsanız neler düzenlediniz? Açıklar mısınız?
15) Öğretmenlerinizin hizmet içi eğitim almalarını destekliyor musunuz?
stekliyorsanız okulunuzda bu konu için neler yapıyorsunuz?
16) Öğretmenlerinize yaratıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmeleri ıçın
ıtek olur musunuz? Destek oluyorsanız bu konuda neler yapıyorsunuz?
17) Okulunuzda öğrencilerinize ihtiyaçları olan farkındalıklar için (KGS, Sağlık,
ıisel Gelişim vs) çalışmalar düzenler misiniz? Düzenliyorsanız neler düzenlediniz?
ıklar mısınız?
18) Okulunuzda velilerinize ihtiyaçları olan farkındalıklar için (KGS, Sağlık,
ıisel Gelişim vs) çalışmalar düzenler misiniz? Düzenliyorsanız neler düzenlediniz?
klar mısınız?
19) Okulunuzda topluma yönelik (yakın ve uzak çevre) eğitici çalışmalar
tişim, Bilgi Teknolojileri vs.) organize ettiniz mi? Organize ettiyseniz neler

anize ettiniz? Açıklar mısınız?

20) Okul gelişimi ile ilgili olarak başka neler söylemek istersiniz?
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ÖGRETMEN SORULARI

A- Okul Yöneticileriniz; okul gelişimi ile ilgili olarak; eğitim ve öğretime
.kin okulunuzda neler yapıyorlar? Açıklar mısınız?
1) Okulunuzun, eğitim ve öğretime ilişkin hedeflerinin belirlenmesi adına,

ışturulmuş bir vizyonu (ulaşılmak istenilen hedef) var mıdır? Düşüncelerinizi
klar mısınız?
2) Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak ıçın, yeni projeler

ıtilip, çalışmalar yapılıyor mu? Açıklar mısınız?
3) a) Okul binanız ve

b) okul bahçeniz eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda
dır? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
4) Okulunuzun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
tüphanesi var mı? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
5) Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel
itimine önem veriliyor mu? Bu konuda okul yöneticileriniz, neler yapıyorlar?

.ıklarmısınız?
6) Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerinizin

rformansları sık sık değerlendiriliyor mu? Bu konuda okul yöneticileriniz, neler
pıyorlar? Açıklar mısınız?
7) Eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okulunuzdan mezun olan
rencilerle ilgili geri bildirim alıyor musunuz? Alınıyorsa bu konuda hangi
lışmalar yapılıyor? Açıklar mısınız?
8) Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya dayalı

itsel çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa neler yapılıyor? Açıklar mısınız?
B) Okul gelişimi ile ilgili olarak, okulunuzda olumlu örgüt iklimi ve kültürü
ratmak okul yöneticileriniz için önemli mi? Önemliyse bu konu için neler
tnyorlar? Açıklar mısınız?
9) Okulunuzda; okul yöneticileriniz sizlerle olumlu örgüt iklimi (insan ilişkileri)

kültürü (etkinlikler, kutlamalar, törenler, simgeler vb.) çalışmalarını önemsiyor
ı? Sizlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmak adına neler yapıyorlar?
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O) Okulunuzda; okul yöneticileriniz öğrencilerinizle olumlu örgüt iklimi ve
rü çalışmalarını önemsiyor mu? Öğrencilerinizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
mak adına neler yapıyorlar?
l) Okulunuzda; okul yöneticileriniz velilerinizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
nalarını önemsiyor mu? Velilerinizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmak
neler yapıyorlar?

!) Okulunuzda; okul yöneticileriniz yakın çevrenizle (kurum, kuruluş, insan

ıkları, civar köyler vb.) olumlu örgüt iklimi ve kültürü çalışmalarını önemsiyor
Yakın çevrenizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmak adına neler

rrlar?

:) Okulunuzda; okul yöneticileriniz olumlu örgüt ve kültürü oluşturma

ıaları adına toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıyorlar

'\.çıklar mısınız?

) Okul

gelişimi

ile

ilgili

olarak,

okul

menler, öğrenciler, veliler ve çevre için;

yöneticileriniz

okulunuzda

eğitici, geliştirici ve bilgi verici

nalar yapıyorlar mı?

l) Okulunuzda okul yöneticileriniz sizlerin mesleki gelişimi için çalışmalar

ıler mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler? Açıklar mısınız?

5) Okul yöneticileriniz sizlerin hizmet içi eğitim almalanızı destekliyor mu?

:kliyorsaokulunuzda bu konu için neler yapıyorlar?

5) Okul yöneticileriniz sizlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında gelişmeniz

lestekoluyor mu? Destek oluyorsa bu konuda neler yapıyorlar?

7) Okulunuzda

okul

yöneticileriniz

öğrencilerinize

ihtiyaçları

olan

ıdalıklar için (KGS, Sağlık, Kişisel Gelişim vs) çalışmalar düzenler mi?
nliyorsa neler düzenlediler? Açıklar mısınız?

8) Okulunuzda okul yöneticileriniz velilerinize ihtiyaçları olan farkındalıklar

:Aile İlişkileri, Çocuk Eğitimi vs) çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler

rılediler?Açıklar mısınız?
9) Okulunuzda Okul Yöneticileriniz topluma yönelik (yakın ve uzak çevre)

ci çalışmalar (İletişim, Bilgi Teknolojileri, Sağlık vs.) organize etti mi? Organize

seneler organize etti? I ettiler? Açıklar mısınız?

W) Okul gelişlimi ve yöneticilerin yaklaşımı ile ilgili olarak başka neler

emek istersiniz?
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-4
-: VELİ SORULARI
--- Okul Yöneticileriniz; okul gelişimi ile ilgili olarak; eğitim ve öğretime ilişkin

okulunuzda neler yapıyorlar? Açıklar mısınız?
1) Okulunuzun, eğitim ve öğretime ilişkin hedeflerinin belirlenmesi adına,

oluşturulmuş bir vizyonu (ulaşılmak istenilen hedef) var mıdır? Düşüncelerinizi
açıklar mısınız?
2) Okulda eğitim ve öğretim adına daha iyiye ulaşmak için, yeni projeler üretilip,

çalışmalar yapılıyor mu? Açıklar mısınız?
3) a) Okul binanız ve

b) Okul bahçeniz eğitim ve öğretim çalışmaları açısından uygun bir yapıda
mıdır? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
4) Okulunuzun eğitim ve öğretim İhtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphanesi

var mı? Düşüncelerinizi açıklar mısınız?
5) Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri verilirken öğrencilerin bireysel

eğitimine önem veriliyor mu? Bu konuda okul yöneticileriniz, neler yapıyorlar?
Açıklar mısınız?
6) Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, öğrencilerinizin

performansları sık sık değerlendiriliyor mu? Bu konuda okul yöneticileriniz,
neler yapıyorlar?

Açıklar mısınız?

7) Eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, okulunuzdan mezun olan
öğrencilerle ilgili geri bildirim alınıyor mu? Alınıyorsa bu konuda hangi
çalışmalar yapılıyor? Açıklar mısınız?
8) Okulunuzda eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak, dramaya dayalı eğitsel
çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa neler yapılıyor? Açıklar mısınız?
B) Okul gelişimi ile ilgili olarak,

okulunuzda olumlu örgüt iklimi ve kültürü

yaratmak okul yöneticileriniz için önemli mi? Önemliyse bu konu için neler
yapıyorlar? Açıklar mısınız?

~) Okulunuzda; okul yöneticileriniz sizlerle olumlu örgüt iklimi (insan ilişkileri) ve
kültürü (etkinlikler, kutlamalar, törenler, simgeler vb.) çalışmalarını önemsiyor
mu? Sizlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmak adına neler yapıyorlar?
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10) Okulunuzda; okul yöneticileriniz
çalışmalarını

önemsiyor

öğrencilerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü

mu? Öğrencilerle

olumlu örgüt iklimi ve kültürü

yaratmak adına neler yapıyorlar?
11) Okulunuzda; okul yöneticileriniz öğretmenlerle olumlu örgüt iklimi ve kültürü
çalışmalarını

önemsiyor mu? Öğretmenlerle

olumlu örgüt iklimi ve kültürü

yaratmak adına neler yapıyorlar?
12) Okulunuzda;
kaynakları,

okul yöneticileriniz

civar köyler vb.)

yakın çevrenizle

(kurum, kuruluş,

insan

olumlu örgüt iklimi ve kültürü çalışmalarını

önemsiyor mu? Yakın çevrenizle olumlu örgüt iklimi ve kültürü yaratmak adına
neler yapıyorlar?
13) Okulunuzda; okul yöneticileriniz olumlu örgüt ve kültürü oluşturma çalışmaları
adına, toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler)
Açıklar mısınız?

katıyorlar mı?

C) Okul gelişimi ile ilgili olarak, okul yöneticileriniz okulunuzda öğretmenler,

öğrenciler, siz veliler ve çevre için; eğitici, geliştirici ve bilgi verici çalışmalar
yapıyorlar mı?
l4) Okulunuzda okul yöneticileriniz öğretmenlerin mesleki gelişimi için çalışmalar
düzenler mi? Düzenliyorsa neler düzenlediler? Açıklar mısınız?
5) Okul yöneticileriniz öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını destekliyor mu?
Destekliyorsa okulunuzda bu konu için neler yapıyorlar?
6) Okul yöneticileriniz öğretmenlere yaratıcılık ve yenilikçilik konularında
gelişmeleri için destek oluyor mu? Destek oluyorsa bu konuda neler yapıyorlar?

7) Okulunuzda okul yöneticileriniz öğrencilere ihtiyaçları olan farkındalıklar için
(KGS, Sağlık, Kişisel Gelişim vs) çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler
düzenlediler? Açıklar mısınız?

:) Okulunuzda okul yöneticileriniz sizlere ihtiyaçları olan farkındalıklar için
(Aile İlişkileri, Çocuk Eğitimi vs) çalışmalar düzenler mi? Düzenliyorsa neler
düzenlediler? Açıklar mısınız?

) Okulunuzda okul yöneticileriniz topluma yönelik (yakın ve uzak çevre) eğitici
çalışmalar (İletişim, Bilgi Teknolojileri, Sağlık vs.) organize etti mi? Organize
ettiyse neler organize ettiler? Açıklar mısınız?

Okul gelişlimi ve yöneticilerin yaklaşımı ile ilgili olarak başka neler söylemek
istersiniz?
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rKOŞADETAY
LEFKOŞA
'o I. Katılımcı durumu

İlçe
Lefkoşa

Yönetici

Öğretmen

2

4

Veli

4

10

Gime
Mağusa
Güzelyurt
Yeni İskele
Toplam

o 2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Genel Dağılımı

N

%

Yaş Aralıkları
--

25-30
--

31-35

2

36-40

3

41-45

1

46-50

1

51-55

2

56 ve üzeri

1

Toplam

10

182

Toplam

100,0

LEFKOŞA

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Genel Dağılımı
N

%

Cinsiyet
Kadın

6

Erkek

4

Toplam

10

100,0

l'ablo 4. Katılımcıların Görevlerine Göre Genel Dağılımı
N

%

Görev
Yönetici

2

Öğretmen

4

Veli

4

Toplam

10

183

100,0

LEFKOŞA

blo 5. Katılımcıların Hizmet Sürelerine Göre Genel Dağılımı

(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl
6-1 O yıl
11-15 yıl

1

16-20 yıl
21 yıl ve üstü

5

Toplam

6

100,0

Tablo 6. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl

2

6-10 yıl
11-15 yıl

2

16-20 yıl
21 yıl ve üstü

2

Toplam

6

184

100,0

LEFKOŞA

Tablo 7. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Veli Olma Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Veli)
%

N
Veli Olma Süreleri
1-3 yıl

2

4-6 yıl

2

7-9 yıl
10-12 yıl
13 yıl ve üstü
Toplam

4

185

100,0

LEFKOŞA
Tablo 8. Katılımcıların Görüşme Sorularında Belirtilen Konuların Olup
Olmadığı, Yapılıp Yapılmadığı, Katıp Katmadığı, Destekleyip
Desteklemediği, Önemseyip Önemsemediği Düzenleyip Düzenlemediği,
Şeklindeki İfadelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

%

B

N

%

I
I.Okulunuzda,
eğitim ve
retime ilişkin
hedeflerinin
belirlenmesi
adına, oluşturulmuş bir
vizyonu var
mıdır? Düşüneelerinizi
açıklar
mısınız?

ÖGRETMEN

H

E

VELİ

H

B

N%

N%

N %

3

1

N%

E

H

N%

N%

N%

-

-

B

öğ-

2.0!rnlda eğitim ve öğretim
adına daha
iyiye ulaşmak
için, yeni
projeler liretilip, çalışmalar
yapılıyor mu?
Açıklar
mısınız?

3.a. Okul
binanız eğitim
ve öğretim
çalışmaları
açısından uygun bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

2

2

-

-

2

-

-

-

-

1

-

3

-

4

186

-

-

4

2

4

1

1

-

-

LEFKOŞA

YÖNETİCİ

GÖRÜŞME
SORULARI

'

E
N

I

ÖGRETMEN

H

%

N

B

%

E

N%

VELİ

H

B

N%

N%

N %

2

2

E

H

N%

N%

1

3

B

N%

I
3.b. Okul bahçerıiz eğitim
Ye öğretim çalışmaları açısından uygun
bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

-

2

-

-

-

I
4.0kulunuzun
eğitim ve
öğretim ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bir
kütüphanesi
var mı?
Düşüncelerinizi açıklar
mısınız?

5. Okulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri verilirken öğrenci!erin bireysel
· eğitimine
önem veriliyor mu? Bu
konuda okul
yöneticilerinz,
neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

1

1

-

1

1

-

-

3

187

4

1

-

-

-

2

2

2

2

-

LEFKOŞA

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

H

%

ÖGRETMEN
B

N

%

N%

E
N%

H

VELİ

B

N%

N %

-

-

E

H

N%

N%

N%

-

-

B

I
6.0kulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri ile
ilgili olarak,
öğrencilerinizin performansları sık
sık değerlendiriliyor
mu?Bu
konuda okul
yöneticileriniz, neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

7. Okulunuzda
eğitim öğretim hizmetleri
ile ilgili
olarak, okulunuzdan mezun
olan öğrencilerle ilgili
geri bildirim
alınıyor mu?
Alınıyorsa bu
konuda hangi
çalışmalar
yapılıyor?
Açıklar
mısınız?

2

1

-

1

-

4

-

2

1

188

1

4

2

1

1

LEFKOŞA

GÖRÜŞME
SORULARI

YÖNETİCİ
E

H

N

8. Okulunuzda
eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili
olarak,
dramaya
dayalı eğitsel
çalışmalar
yapılıyor mu?
Yapılıyorsa
hangi çalışmaJaryapılıyor?

9.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
öğretmenlerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Öğretmenlerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

2

%

-

N

%

2

-

ÖGRETMEN
B

-

E

N%

N%

-

-

3

189

H

B

N%

N %

4

1

VELİ
E
N%

-

-

H

2

4

N%

B
N%

-

2

-

-

LEFKOş_..,ı

I

GÖRÜŞME
SORULARI E

YÖNETİCİ
H

ÖGRETMEN

lE
IN % N % IN % N%

J

B

H

B

N%

N %

VELİ
E

H

B

N%

N%

N%

f
JO.Okulunuz
da; okul
yöneticileriniz
öğrencilerle
olumlu örgüt
Wimive
kültürü
olİ.ışturmayı
pnemsiyor mu?
Ôğrencilerle
olumlu örgüt ve
kültürü oluşturmak adına neler
yapıyorlar?

II.Okulunuzda; okul
yöneticileriniz
velilerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Velilerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

t2

2

-

-

-

-

1

3

190

-

~

1

-

'.3

4

1

-

-

-

LEFKOŞA

YÖNETİCİ

GÖRÜŞME
SORULARI

E

H

N

N

B
%

E

N%

ÖGRETMEN
H
B

N%

N%

ıi

E

N %

N%

VELİ
H
B
N% N%

I

ı
U.Okulunuz- ,
da; okul yöneticileriniz
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturma
çalışmalarına,
yakın çevrenizi katıyor mu?
Açıklar
mısınız?

13.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
olumlu örgüt
ve kültürü
oluşturma
çalışmalarına,
toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıyor
mu? Açıklar
mısınız?

-

2

-

2

-

3

-

-

191

1

4

-

-

2

-

2

4

-

-

LEFKOŞA
YÖNETİCİ

GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

I
14.0kulunuzda
yöneticileriniz öğretmen!erin mesleki
gelişimi için
çalışmalar düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler
düzenlediler?
Açıklar
mısınız?

15. Okul
yöneticileriz
öğretmenlerin
hizmet içi eğitim almalarını
destekliyor
mu?
Destekliyorsa
okulunuzda
bu konu için
neler
yapıyorlar?

H

N

2

%

-

E

N%

-

2

ÖGRETMEN
B

-

B

N%

N %

N%

-

-

N%

-

-

4

192

4

-

VELİ

H

-

E

2

H

B

N%

N%

2

-

2

2

LEFKOŞA

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

H

%

N

ÖGRETMEN
B

%

N%

I
I
16. Okul
yöneticileriniz öğretmenlere
yaraticılık ve
yenilikçilik
konularında
gelişmeleri
için destek
oluyor mu?
Destek
oluyorsa bu
konuda neler
Yapıyorlar?

17. Okulunuzda okul
yöneticileriniz
öğrencilere
ihtiyaçları
olan
farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

E
N%

VELİ

H

B

N%

N %

1

1

-

-

4

-

1

1

-

-

4

-

193

E

H

N%

N%

N%

1

1

2

-

4

B

-

LEFKOŞA

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E

H

N

18. Okulunuzda okul yöneticileriniz velilere ihtiyaçlan olan farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

19.0kulunuzda okul yöneticileriniz top!uma yönelik
(yakın ve uzak
çevre) eğitici
çalışmalar organize etti mi?
Organize
ettiyse neler
organize
ettiler?
Açıklar
mısınız?

%

1

-

N

ÖGRETMEN
B

%

N%

E

H

N%

N%

VELİ
E

H

N %

N%

N%

B

B

N%

1

-

-

4

-

-

4

-

2

-

-

4

-

-

4

-

20. Okul
gelişimi ve
yöneticilerin
yaklaşımları
ile ilgili olarak
başka neler
söylemek
istersiniz?
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GİRNEDETAY

Tablo 1. Katılımcı durumu

İlçe

GİRNE

Yönetici

Öğretmen

-Lefkoşa
Gime

6

Veli

4

4

Mağusa

-

Güzelyurt

Yeni İskele
Toplam

Tablo 2. Katılımcıların Yaş/arma Göre Genel Dağılımı
N

%

Yaş Aralıkları

-

-

~

1

25-30

31-35

~

-

2

36-40

~

2

~

41-45

-

6
46-50

-

1

~

51-55

-

2
56 ve üzeri

--

Toplam

14

195

100,0

Toplam

14

GİRNE

Tablo 5. Katılımcıların Hizmet Sürelerine Göre Genel Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl

--

6-10 yıl

1

11-15 yıl

2

16-20 yıl

1

21 yıl ve üstü

6

Toplam

10

100,0

Tablo 6. Katılımcıların Bulunduk/arı Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl

5

6-10 yıl
11-15 yıl

3

16-20 yıl

2

21 yıl ve üstü
Toplam

10

197

100,0

GİRNE

Tablo 7. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Veli Olma Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Veli)
N

%

Veli Olma Süreleri
1-3 yıl
4-6 yıl

1

7-9 yıl
10-12 yıl

2

13 yıl ve üstü

1

Toplam

4

198

100,0

GİRNE
Tablo 8. Katılımcıların Görüşme Sorularında Belirtilen Konuların Olup
Olmadığı, Yapılıp Yapılmadığı, Katıp Katmadığı, Destekleyip
Desteklemediği, Önemseyip Önemsemediği Düzenleyip Düzenlemediği,
Şeklindeki İfadelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları

GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

I
I. Okulunuzda,
eğitim ve
retime ilişkin
hedeflerinin
belirlenmesi
adına, oluşturulmuş bir
vizyonu var
mıdır? Düşüncelerinizi
açıklar .
mısınız?

YÖNETİCİ
H
B
% N % N%

ÖGRETMEN
E
N%

VELİ

H

B

N%

N %

-

-

E

H

B

N%

N%

N%

-

-

öğ-

2.0kulda eğitim ve öğretim
adına daha
iyiye ulaşmak
için, yeni
projeler liretilip, çalışmalar
yapılıyor mu?
Açıklar
mısınız?

3.a. Okul
binanız eğitim
ve öğretim
çalışmaları
açısından uygun bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

6

-

6

3

-

-

3

4

-

-

-

4

2
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2

4

-

-

-

4

3

1

-

-

-

GİRNE

I

YÖNETİCİ

GÖRÜŞME
SORULARI

'

E
N

ÖGRETMEN

H
%

N

B
%

E

N%

B

N%

N%

N %

1

3

I
I

3.b. Okul bahçeniz eğitim
ve öğretim çalışrnaları açısından uygun
bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

4

-

2

VELİ

H

-

E

H

N%

N%

N%

-

-

4

B

I
4.0kulunuzun
eğitim ve
öğretim ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bir
kütüphanesi
var mı?
Düşüncelerinizi açıklar
mısınız?

5. Okulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri verilirken öğrenci!erin bireysel
eğitimine
önem veriliyor mu? Bu
konuda okul
yöneticilerinz,
neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

-

5

-

6

1

-

-

2

200

-

4

2

-

-

3

3

1

1

-

GİRNE

'

GÖRÜŞME
SORULARI

YÖNETİCİ
E
N

I

H
%

N

ÖGRETMEN

B
%

E
N%

N%

H

N%

VELİ

B

N

E
N%

%

H

B

N%

N%

I
\

6.0kulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri ile
ilgili olarak,
öğrencilerinizin performansları sık
sık değerlendiriliyor
mu?Bu
konuda okul
yöneticileriniz, neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

6

-

-

4

-

-

3

1

-

.

7. Okulunuzda
eğitim öğretim hizmetleri
ile ilgili
olarak, okulunuzdan mezun
olan öğrencilerle ilgili
geri bildirim
alınıyor mu?
Alınıyorsa bu
konuda hangi
çalışmalar
yapılıyor?
Açıklar
mısınız?

3

3

-

3

201

1

-

1

3

-

GİRNE

GÖRÜŞME
SORULARI

YÖNETİCİ
E
N

8. Okulunuzda
eğitim ve öğretim hizmetJeri ile ilgili
olarak,
dramaya
dayalı eğitsel
çalışmalar
yapılıyor mu?
Yapılıyorsa
hangi çalışmaJar yapılıyor?

9.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
öğretmenlerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Öğretmenlerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
I:' apıyorlar?

H
%

N

ÖGRETMEN
B

%

E

N%

N%

VELİ

H

B

N%

N %

E
N%

H

B

N%

N%

5

6

••.•.•..

-

1

-

-

4

4

202

~

-

-

-

-

·3

3

-

1

-

1

GİRNE
GÖRÜŞME
SORULARI

'N

10,0kulunuz
la; okul
'Öneticileriniz
ğrenciler]e
lurnlıı örgüt
limi ve
il türü
uştunnayı
emsiyor mu?
renciler]e
ım]u örgüt ve
türü oluşturc adına neler
ıyorlar?

5

YÖNETİCİ
H
B

tE
%

{E

N % IN %

'N %

ÖGRETMEN
H
B

N%

VELİ
H
B
'N % 'N %

tE

N %

N%

,

-

1

~

-

-

!4

-

-

I kulunuz-

kul

ticileriniz
rle
'u örgüt
ve külluşturinem1U?
le
örgüt
ir
nak
:Jer
Jar?

6

-

-

4

203

-

-

4

-

-

\Tl.l{JVI!.,

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E

H

N

B

N

I

ÖGRETMEN

%

N%

E
N%

VELİ

H

B

N%

N %

E

H

N%

N%

B
N%

I
12.0kulunuzda; okul yöneticileriniz
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturma
çalışmalarına,
yakın çevrenizi katıyor mu?
Açıklar
mısınız?

13.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
olumlu örgüt
ve kültürü
oluşturma
çalışmalarına, .
toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıyor
mu? Açıklar
mısınız?

6

5

-

-

1

-

-

4

4

204

-

-

-

2

-

-

4

-

2

GİRNE

GÖRÜŞME
SORULARI

YÖNETİCİ
E

H

N

14.0kulunuzda
yöneticileriniz öğretmen!erin mesleki
gelişimi için
çalışmalar düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler
düzenlediler?
Açıklar
mısınız?

15. Okul
yöneticileriz
öğretmenlerin
hizmet içi eğitim almalarını
destekliyor
mu?
Destekliyorsa
okulunuzda
bu konu için
neler
yapıyorlar?

5

6

N

%

E

N%

N%

-

1

-

ÖGRETMEN
B

-

1

4

205

H

B

N%

N %

3

-

VELİ

-

-

E

H

B

N%

N%

N%

1

4

-

-

3

-

GİRNE

YÖNETİCİ

GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

I
16. Okul
yöneticileriniz öğretmenlere
yaratıcılık ve
yenilikçilik
konularında
gelişmeleri
için destek
oluyor mu?
Destek
oluyorsa bu
konuda neler
Yapıyorlar?

17. Okulunuzda okul
yöneticileriniz
öğrencilere
ihtiyaçları
olan
farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

%

B
%

N

-

E

N%

N%

-

-

6

6

ÖGRETMEN

H

-

B

N%

N %

-

-

4

4

206

VELİ

H

-

-

E

H

B

N%

N%

N%

-

-

4

4

-

-

GİRNE

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

18. Okulunuzda okul yöneticileriniz velilere ihtiyaç!arı olan farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

19.0kulunuzda okul yöneticileriniz topluma yönelik
(yakın ve uzak
çevre) eğitici
çalışmalar organize etti mi?
Organize
ettiyse neler
organize
ettiler?
Açıklar
mısınız?

H
%

N

6

5

ÖGRETMEN
B

%

N%

N%

-

-

1

E

-

4

1

20. Okul
gelişimi ve
yöneticilerin
yaklaşımları
ile ilgili olarak
başka neler
söylemek
istersiniz?

207

3

VELİ

H

B

N%

N %

-

-

-

E

H

N%

N%

N%

-

-

4

-

2

B

2
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YENİİSKELE DETAY
YENİ İSKELE
Tablo 1. Katılımcı durumu

İlçe

Yönetici

Öğretmen

Veli

Toplam

-Lefkoşa
Gime
--

Mağusa

--

Güzelyurt

Yeni İskele

4

4

4

Toplam

Tablo 2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Genel Dağılımı
N

%

Yaş Aralıkları

-

25-30

1

31-35

3

36-40

3

41-45

2

46-50

2

51-55

1

56 ve üzeri
Toplam

12

208

100,0

12

YENİ İSKELE

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Genel Dağılımı
N

%

Cinsiyet
Kadın

8

Erkek

4

Toplam

12

100,0

Tablo 4. Katılımcıların Görevlerine Göre Genel Dağılımı
N

%

Görev
Yönetici

4

Öğretmen

4

-

Veli
Toplam

4

12

209

100,0

YENİ İSKELE

Tablo 5. Katılımcıların Hizmet Sürelerine Göre Genel Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl

--

6-10 yıl

1

11-15 yıl

3

16-20 yıl

1

21 yıl ve üstü

3

Toplam

8

100,0

Tablo 6. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl

1

6-10 yıl

1

11-15 yıl

2

16-20 yıl

1

21 yıl ve üstü

3

Toplam

8

210

100,0

YENİ İSKELE

Tablo 7. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Veli Olma Sürelerine Göre Genel

Dağılımı
(Veli)
N

%

Veli Olma Süreleri
1-3 yıl

1

4-6 yıl
7-9 yıl

2

10-12 yıl

1

13 yıl ve üstü
Toplam

4

211

100,0

YENİ İSKELE
Tablo 8. Katılımcıların Görüşme Sorularında Belirtilen Konuların Olup
Olmadığı, Yapılıp Yapılmadığı, Katıp Katmadığı, Destekleyip
Desteklemediği, Önemseyip Önemsemediği Düzenleyip Düzenlemediği,
Şeklindeki İfadelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları

GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

1. Okulunuzda,
eğitim ve öğ. retime ilişkin
I hedeflerinin
belirlenmesi
adına, oluşturulmuş bir
vizyonu var
mıdır? Düşüncelerinizi
açıklar
mısınız?

2.0kulda eğitim ve öğretim
adına daha
iyiye ulaşmak
için, yeni
projeler üretilip, çalışmalar
yapılıyor mu?
Açıklar
mısınız?

3.a. Okul
binanız eğitim
ve öğretim
çalışmaları
açısından uygun bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

%

%

N

-

4

E

H

B

N%

N%

N%

H

B

N%

N%

N %

-

2

2

-

4

-

-

1

3

-

4

-

-

4

-

4

-

-

B

H

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
N%

2

2

-

3

1

-

E

-

212

YENİ İSKELE

E
N

3.b. Okul bahçeniz eğitim
ve öğretim çalışmaları açısından uygun
bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

4.0kulunuzun
eğitim ve
öğretim ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bir
kütüphanesi
var mı?
Düşüncelerinizi açıklar
mısınız?

5. Okulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri verilirken öğrenci!erin bireysel
eğitimine
önem veriliyor mu? Bu
konuda okul
yöneticilerinz,
neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

B

H

%

N

%

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

N%

E

H

N%

N%

B

N %

E

H

N%

N%

1

-

3

1

-

1

3

-

3

2

2

-

1

3

-

2

-

3

1

-

3

1

-

4

-

213

B
N%

2

-

YENİ İSKELE

GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

6.0kulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri ile
ilgili olarak,
öğrencilerinizin performansları sık
sık değerlendiriliyor
mu?Bu
konuda okul
yöneticileriniz, neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

7. Okulunuzda
eğitim öğretim hizmetleri
ile ilgili
olarak, okulunuzdan mezun
olan öğrencilerle ilgili
geri bildirim
alınıyor mu?
Alınıyorsa bu
konuda hangi
çalışmalar
yapılıyor?
Açıklar
mısınız?

4

%

E

B

H

%

N

-

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
N%

-

H

N%

B

N%

N %

-

-

4

E

H

B

N%

N%

N%

-

4

-

4

-

-

-

214

4

-

2

-

2

YENİ İSKELE

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

8. Okulunuzda
eğitim ve
retim hizmetJeri ile ilgili
olarak,
dramaya
dayalı eğitsel
çalışmalar
yapılıyor mu?
Yapılıyorsa
hangi çalışmaJar yapılıyor?

H

%

N

ÖGRETMEN
B

%

E

VELİ

H

B

N%

N%

N %

-

2

2

-

4

-

N%

E

H

N%

N%

N%

-

2

1

1

-

4

B

öğ-

9.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
öğretmenlerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Öğretmenlerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

2

2

-

4
..

215

-

-

YENİ İSKELE

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME [E
SORULARI

lN %

10.0kulunuz
kıa; okul
!Yöneticileriniz
löğrencilerle
olumlu örgüt
~
tiklimive
kültürü
oluşturmayı
lönemsiyormu?
Ôğrencilerle
blumlu örgüt ve
kültürü oluşturmak adına neler
~apıyorlar?

11.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
velilerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Velilerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

4

H

ÖGRETMEN
[E

B

lN %

IN %

-

-

-

-

H

B

IN %

IN %

n

1

21G

N %

-

-

4

VELİ

-

[E

H

lN %

lN %

~

4

B

lN %

-

-

-

-

YENİ İSKELE

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E

H

N

12.0kulunuzda; okul yöneticiI eriniz
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturma
çalışmalarına,
yakın çevrenizi katıyor mu?
Açıklar
'mısınız?

13.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
olumlu örgüt
ve kültürü
oluşturma
çalışmalarına,
toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıyor
rnu? Açıklar
mısınız?

N

%

No/o

-

4

3

ÖGRETMEN
B

1

-

-

E
No/o

H

217

B

No/o

N %

-

-

4

4

VELİ

-

-

E

H

No/o

No/o

No/o

-

-

4

1

2

B

1

YENİ İSKELE

E

15. Okul
yöneticileriz
öğretmenlerin
hizmet içi eğitim almalarını
destekliyor
mu?
Destekliyorsa
okulunuzda
bu konu için
neler
yapıyorlar?

-

4

%

N

N

14.0kulunuzda
yöneticileriniz öğretmen!erin mesleki
gelişimi için
çalışmalar düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler
düzenlediler?
Açıklar
mısınız?

B

H

E

-

-

-

No/o N %

218

-

B

H

No/o No/o No/o

-

-

4

-

4

E

B

H

No/o No/o

-

4

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

3

3

1

-

1

YENİ İSKELE

GÖRÜŞME
SORULARI

N

16. Okul
yöneticileriniz öğretmenlere
yaratıcılık ve
yenilikçilik
konularında
gelişmeleri
için destek
oluyor mu?
Destek
oluyorsa bu
konuda neler
Yapıyorlar?

17. Okulunuzda okul
yöneticileriniz
öğrencilere
ihtiyaçları
olan
farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

2

4

%

N

%

N%

N%

-

2

-

-

B

H

E

B

H

E

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ

-

N%

-

4

-

4

219

N %

-

E

H

B

N%

N%

N%

-

2

4

-

2

-

YENİ İSKELE

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E

18. Okulunuzda okul yöneticileriniz velilere ihtiyaçlan olan farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

19.0kulunuzda okul yöneticileriniz top!uma yönelik
(yakın ve uzak
çevre) eğitici
çalışmalar organize etti mi?
Organize
ettiyse neler
organize
ettiler?
Açıklar
mısınız?

B

H

N

%

N

%

-

4

-

4

ÖGRETMEN
H

B

N%

N%

N %

-

2

2

-

-

2

2

-

N%

E

VELİ

20. Okul
gelişimi ve
yöneticilerin
yaklaşımları
ile ilgili olarak
başka neler
söylemek
istersiniz?

220

E

H

N%

N%

2

2

-

3

B
N%

-

1

EK:8
GAZİMAGUSA DETAY
GAZİMAGUSA
Tablo 1. Katılımcı durumu

İlçe

Yönetici

Öğretmen

Veli

2

4

4

Toplam

Lefkoşa
Girne
Gazimağusa

10

Güzelyurt
Yeni İskele
Toplam

Tablo 2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Genel Dağılımı
N

%

Yaş Aralıkları
--

25-30

2

31-35

1

36-40
--

41-45

2

46-50

2

51-55

3

56 ve üzeri
Toplam

10

221

100,0

GAZİMAGUSA

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Genel Dağılımı
%

N
Cinsiyet
Kadın

6

Erkek

4

Toplam

10

100,0

Tablo 4. Katılımcıların Görevlerine Göre Genel Dağılımı
N

%

Görev
Yönetici

2

Öğretmen

4

Veli

4

Toplam

10

222

100,0

GAZİMAGUSA

Tablo 5. Katılımcıların Hizmet Sürelerine Göre Genel Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl
-

6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl

1

-

21 yıl ve üstü

5

-

Toplam

6

100,0

Tablo 6. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1 ~5 yıl
6-10 yıl

1

11-15 yıl

4

16-20 yıl
21 yıl ve üstü

1

Toplam

6
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100,0

GAZİMAGUSA

Tablo 7. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Veli Olma Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Veli)
N

%

Veli Olma Süreleri
1-3 yıl

4

4-6 yıl
7-9 yıl
10-12 yıl
13 yıl ve üstü
Toplam

4

224

100,0

GAZİMAGUSA
Tablo 8. Katılımcıların Görüşme Sorularında Belirtilen Konuların Olup
Olmadığı, Yapılıp Yapılmadığı, Katıp Katmadığı, Destekleyip
Desteklemediği, Önemseyip Önemsemediği Düzenleyip Düzenlemediği,
Şeklindeki İfadelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları

N
I.Okulunuzda,
eğitim ve
retime ilişkin
hedeflerinin
belirlenmesi
adına, oluşturulmuş bir
vizyonu var
mıdır? Düşüncelerinizi
açıklar
mısınız?

%

%

N

N%

E

H

B

O/o

N%

N%

N%

-

4

-

-

2

-

4

-

-

4

-

3

H

E

B

H

E

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

N%

N%

B

N

öğ-

2.0kulda eğitim ve öğretim
adına daha
iyiye ulaşmak
için, yeni
projeler üretilip, çalışmalar
yapılıyor mu?
Açıklar
mısınız?

3.a. Okul
binanız eğitim
ve öğretim
çalışmaları
açısından uygun bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

-

-

4

-

-

2

2

-

2

2

-

-

-
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1

-

GAZİMAGUSA

E
%

N

N

E

B

H

%

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

N%

H

N%

N%

B
N %

E

H

B

N%

N%

N%

2

2

3.b. Okul bah-

çeniz eğitim
ve öğretim çalışmaları açısından uygun
bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

-

4.0kulunuzun
eğitim ve
öğretim ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bir
kütüphanesi
var mı?
Düşüncelerinizi açıklar
mısınız?

5. Okulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri verilirken öğrenci!erin bireysel
eğitimine
önem veriliyor mu? Bu
konuda okul
yöneticilerinz,
neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

-

2

2

-

-

4

-

2

-

-

4

-

2

-

-

-

2

226

-

4

-

1

3

-

-

GAZİMAGUSA

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

6.0kulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri ile
ilgili olarak,
öğrencilerinizin performansları sık
sık değerlendiriliyor
mu?Bu
konuda okul
yöneticileriniz, neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

7. Okulunuzda
eğitim öğretim hizmetleri
ile ilgili
olarak, okulunuzdan mezun
olan öğrencilerle ilgili
geri bildirim
alınıyor mu?
Alınıyorsa bu
konuda hangi
çalışmalar
yapılıyor?
Açıklar
mısınız?

%

N

B
%

N%

-

2

2

ÖGRETMEN

H

-

-

-

E

VELİ

H

B

N%

N%

N %

2

2

3
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1

-

-

E

H

N%

N%

N%

-

-

4

-

-

B

4

GAZİMAGUSA

GÖRÜŞME
SORULARI

N

8. Okulunuzda
eğitim ve
retim hizmetJeri ile ilgili
olarak,
dramaya
dayalı eğitsel
çalışmalar
yapılıyor mu?
Yapılıyorsa
hangi çalışmaJar yapılıyor?

B

H

E
%

%

N

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
N%

E

H

N%

N%

2

1

E

H

B

N O/o

N%

N%

N%

1

3

B

öğ-

9.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
öğretmenlerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Öğretmenlerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

2

2

-

-

-

-

1

3

228

-

4

-

1

-

-

GAZİMAGUSA

GÖRÜŞME E
SORULARI

%

N

10.0kulunuz
da; okul
yöneticileriniz
öğrencilerle
~
olumlu örgüt
iklimi ve
kültürü
oluşturmayı
Kinemsiyormu?
Öğrencilerle
olumlu örgüt ve
kültürü oluşturmak adına neler
yapıyorlar?

11.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
velilerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Velilerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

N

O/o

-

-

2

No/o

-

No/o

No/o

-

4

-

B

H

E

B

H

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ

3

1

229

tN %

-

E

H

B

No/o

No/o

No/o

-

-

-

4

4

-

-

GAZİMAGUSA

GÖRÜŞME
SORULARI

12.0kulunuzda; okul yöneticileriniz
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturma
çalışmalarına,
yakın çevrenizi katıyor mu?
Açıklar
mısınız?

13.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
olumlu örgüt
ve kültürü
oluşturma
çalışmalarına,
toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıyor
mu? Açıklar
mısınız?

E

H

N

N

2

2

E

B
O/o

N%

-

-

-

N%

N%

-

4

-

VELİ

ÖGRETMEN
B
H

YÖNETİCİ

2

2

230

N %

-

E

H

B

N%

N%

N%

2

-

1

-

2

-

3

GAZİMAGUSA

GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

B

H

%

N

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
No/o

H

E
No/o

No/o

B

N %

E

H

B

No/o

No/o

No/o

r

14.0kulunuzda
yöneticileriniz öğretmen!erin mesleki
gelişimi için
çalışmalar düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler
düzenlediler?
Açıklar
mısınız?

15. Okul
yöneticileriz
öğretmenlerin
hizmet içi eğitim almalarını
destekliyor
mu?
Destekliyorsa
okulunuzda
bu konu için
neler
yapıyorlar?

1

2

-

-

1

-

-

2

231

4

-

2

-

-

2

3

1

-

2

GAZİMAGUSA

ÖRÜŞME
>RULARI

N

O/o

%

N

H

B

N%

N%

N O/o

E

B

H

E

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
N%

E

H

B

N%

N%

N%

. Okul

neticileri~ öğretsnlere
ratıcılık ve
nilikçilik
nularında
lişmeleri
n destek
ııyormu?

2

-

-

2

2

-

1

-

3

2

-

-

2

2

-

3

-

1

estek
ııyorsa bu
ınuda neler
apıyorlar?

1. Okulunuztoku!
ineticileriniz
~rencilere
tiyaçları
an
rkındalıklar
in çalışmalar
rzenler mi?

üzenliyorsa
eler düzenleiler? Açıklar
ıısınız?

232

GAZİMAGUSA

GÖRÜŞME
SORULARI

N

18. Okulunuzda okul yöneticileriniz velilere ihtiyaçlan olan farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

19.Okulunuzda okul yöneticileriniz topluma yönelik
(yakın ve uzak
çevre) eğitici
çalışmalar organize etti mi?
Organize
ettiyse neler
organize
ettiler?
Açıklar
mısınız?

%

1

%

N

-

2

1

E

B

H

E

N%

N%

-

-

-

VELİ

ÖGRETMEN
B
H

YÖNETİCİ

N%

4

2

2

20. Okul
gelişimi ve
yöneticilerin
yaklaşımları
ile ilgili olarak
başka neler
söylemek
istersiniz?

233

N O/o

-

E

H

B

N%

N%

N%

-

3

-

-

1

1

3

EK:9
GÜZEL YURT DETAY

GÜZELYURT
Tablo 1. Katılımcı durumu
Yönetici

Öğretmen

Veli

3

4

4

Toplam

İlçe
Lefkoşa
Gime
Gazimağusa
Güzelyurt

11

Yeni İskele
Toplam

Tablo 2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Genel Dağılımı
%

N
Yaş Aralıkları
25-30

3

31-35

2

--

36-40
41-45

3

46-50

1

51-55

2

56 ve üzeri
Toplam

11

234

100,0

GÜZELYURT

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Genel Dağılımı
%

N
Cinsiyet
Kadın

11

Erkek
Toplam

100,0

11

Tablo 4. Katılımcıların Görevlerine Göre Genel Dağılımı
%

N

Görev
Yönetici

3

Öğretmen

4

Veli

4

Toplam

11

235

100,0

GÜZELYURT

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Genel Dağılımı
%

N

Cinsiyet
Kadın

11

Erkek
Toplam

100,0

11

Tablo 4. Katılımcıların Görevlerine Göre Genel Dağılımı
%

N

Görev
Yönetici

3

Öğretmen

4

Veli

4

Toplam

11

235

100,0

GÜZELYURT

Tablo 5. Katılımcıların Hizmet Sürelerine Göre Genel Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl

1

6-10 yıl

1

11-15 yıl
16-20 yıl

1

21 yıl ve üstü

4

Toplam

7

100,0

Tablo 6. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Hizmet Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Yönetici-Öğretmen)
N

%

Hizmet Süreleri
1-5 yıl

2

6-1 O yıl

2

11-15 yıl

1

16-20 yıl

2

21 yıl ve üstü
Toplam

7

236

100,0

GÜZELYURT

Tablo 7. Katılımcıların Bulundukları Okuldaki Veli Olma Sürelerine Göre Genel
Dağılımı
(Veli)
N

%

Veli Olma Süreleri
1-3 yıl

4

4-6 yıl
7-9 yıl
10-12 yıl
13 yıl ve üstü
Toplam

4

237

100,0

GÜZELYURT
Tablo 8. Katılımcıların Görüşme Sorularında Belirtilen Konuların Olup
Olmadığı, Yapılıp Yapılmadığı, Katıp Katmadığı, Destekleyip
Desteklemediği, Önemseyip Önemsemediği Düzenleyip Düzenlemediği,
Şeklindeki İfadelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

E
N

I.Okulunuzda,
eğitim ve
retime ilişkin
hedeflerinin
belirlenmesi
adına, oluşturulmuş bir
vizyonu var
mıdır? Düşüncelerinizi
açıklar
mısınız?

H
%

ÖGRETMEN
B

N

%

E

VELİ

H

B

N%

N%

N %

-

3

1

-

4

N%

E

H

B

N%

N%

N%

öğ-

2.0kulda eğitim ve öğretim
adına daha
iyiye ulaşmak
için, yeni
projeler liretilip, çalışmalar
yapılıyor rriu?
Açıklar
mısınız?

3.a. Okul
binanız eğitim
ve öğretim
çalışmaları
açısından uygun bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

-

3

3

3

-

-

-

-

3

238

1

-

4

-

-

-

4

-

-

-

4

-

-

GÜZELYURT

GÖRÜŞME
SORULARI

B

H

E
O/o

N

O/o

N

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
No/o

E

H

No/o

No/o

B

N %

E

H

B

No/o

No/o

No/o

3.b. Okul bah-

çeniz eğitim
ve öğretim çalışmaları açısından uygun
bir yapıda
mıdır? Açıklar
mısınız?

4.0kulunuzun
eğitim ve
öğretim ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bir
kütüphanesi
var mı?
Düşüncelerinizi açıklar
mısınız?

5. Okulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri verilirken öğrenci!erin bireysel
eğitimine
önem veriliyor mu? Bu
konuda okul
yöneticilerinz,
neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

-

-

3

3

3

-

-

-

-

4

239

-

4

-

1

3

-

-

-

4

2

-

4

-

-

2

-

-

YÖNETİCİ
GÖRÜŞME
SORULARI

N

6.0kulunuzda
eğitim ve
öğretim hizmetleri ile
ilgili olarak,
öğrencilerinizin performansları sık
sık değerlendiriliyor
mu?Bu
konuda okul
yöneticileriniz, neler
yapıyorlar?
Açıklar
mısınız?

7. Okulunuzda
eğitim öğretim hizmetleri
ile ilgili
olarak, okulunuzdan mezun
olan öğrencilerle ilgili
geri bildirim
alınıyor mu?
Alınıyorsa bu
konuda hangi
çalışmalar
yapılıyor?
Açıklar
mısınız?

H

E
O/o

2

B
%

N

-

3

1

ÖGRETMEN
No/o

E
No/o

H

B

No/o

N %

-

-

4

-

-

2

-

240

VELİ

2

E

H

No/o

No/o

No/o

-

-

4

-

1

B

3

GÜZELYURT

GÖRÜŞME
SORULARI

%

N

8. Okulunuzda
eğitim ve
retim hizmetJeri ile ilgili
olarak,
dramaya
dayalı eğitsel
çalışmalar
yapılıyor mu?
Yapılıyorsa
hangi çalışmalar yapılıyor?

N

E

B

H

E

O/o

N%

VELİ

ÖGRETMEN
B
H

YÖNETİCİ

E

H

B

N%

N%

N%

N%

N %

N%

2

1

1

2

öğ-

9.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
öğretmenlerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Öğretmenlerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

-

1

2

3

-

-

-

4

241

-

-

4

2

-

-

GÜZELYURT

GÖRÜŞME E
SORULARI

N

to.Okulunuz
da; okul
yöneticileriniz
öğrencilerle
olumlu örgüt
iklimi ve
kültürü
oluşturmayı
önemsiyor mu?
Öğrencilerle
olumlu örgüt ve
kültürü oluşturmak adına neler
yapıyorlar?

11.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
velilerle
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturmayı önemsiyor mu?
Velilerle
olumlu örgüt
ve kültür
oluşturmak
adına neler
Yapıyorlar?

%

N

%

3

No/o

No/o

-

-

3

tE

B

H

-

-

-

-

4

242

E
No/o

N %

No/o

4

-

VELİ

ÖGRETMEN
B
H

YÖNETİCİ

B

No/o

No/o

-

4

-

H

4

-

-

-

GÜZELYURT

GÖRÜŞME
SORULARI

E

H

N

N

12.0kulunuzda; okul yöneticileriniz
olumlu örgüt
iklimi ve kültürü oluşturma
çalışmalarına,
yakın çevrenizi katıyor mu?
Açıklar
mısınız?

13.0kulunuzda; okul
yöneticileriniz
olumlu örgüt
ve kültürü
oluşturma
çalışmalarına,
toplumun diğer kesimlerini (yakın çevrenin dışındakiler) katıyor
mu? Açıklar
mısınız?

B

%

3

N%

-

-

3

-

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ

H

N%

N%

N %

-

4

-

B

E

-

-

4

243

E

H

B

N%

N%

N%

-

-

1

3

-

1

3

GÜZELYURT

GÖRÜŞME
SORULARI

E

H

N

N

14.0kulunuzda
yöneticileriniz öğretmenlerin mesleki
gelişimi için
çalışmalar düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler
düzenlediler?
Açıklar
mısınız?

15. Okul
yöneticileriz
öğretmenlerin
hizmet içi eğitim almalarını
destekliyor
mu?
Destekliyorsa
okulunuzda
bu konu için
neler
yapıyorlar?
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3

B

O/o

N%

-

3
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VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
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E
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H

B

N%

N%

N%

-

-

4

4

-

-

GÜZELYURT

GÖRÜŞME
SORULARI

N

16. Okul
yöneticileriniz öğretmenlere
yaratıcılık ve
yenilikçilik
konularında
gelişmeleri
için destek
oluyor mu?
Destek
oluyorsa bu
konuda neler
Yapıyorlar?

17. Okulunuzda okul
yöneticileriniz
öğrencilere
ihtiyaçları
olan
farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

%

%

N

H

E

B

H

E

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ
N%

B

N%

N%
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4

-
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N O/o

E

H

B

N%

N%
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GÖRÜŞME
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18. Okulunuzda okul yöneticileriniz velilere ihtiyaçJan olan farkındalıklar
için çalışmalar
düzenler mi?
Düzenliyorsa
neler düzenlediler? Açıklar
mısınız?

19.0kulunuzda okul yöneticileriniz top!uma yönelik
(yakın ve uzak
çevre) eğitici
çalışmalar organize etti mi?
Organize
ettiyse neler
organize
ettiler?
Açıklar
mısınız?

3

3

B

H

E
%

O/o

N

N%

-

-

-

VELİ

ÖGRETMEN

YÖNETİCİ

H

N%

N%

-

4

-

B

E

2

2

20. Okul
gelişimi ve
yöneticilerin
yaklaşımları
ile ilgili olarak
başka neler
söylemek
istersiniz?
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Ölçekle İlgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzni
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Sayın Elçin NURİ,
Şht. Salih Terzi İlkokulu.
"KKTC
Kullandıkları

Devlet İlkokullarında Yöneticilerin, Okulların
Yaklaşımların;

Yöneticiler,

Öğretmenler

ve

Gelişimine İlişkin
Veliler

Tarafından

Değerlendirilmesi" konulu anketin soruları Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü tarafından.
incelenmiş ve Müdürlüğümüze bağlı ilkokullarda uygulanmasındabir sakınca görülmemiştir.
anketi uygulamadan önce okul müdürlükleri ile temas kurulması, anketin gizlilik ve
gönüllülük ilkelerine riayet edilerek uygulanması ve uygulama tamamlandıktan sonra da
anket sonuçlarının Talim ye Terbiye Dairesi Müdürlüğü'ne iletilmesi hususunda bilgi ve
gereğini saygı ile rica ederim.
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